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தமிழறிந்ேதா க்ெகல்லாம்	ெதரிந்த	ெபயர்	‘சாவி’.	(சா.விஸ்வநாதன்)	வட
ஆற்கா ன்	மாம்பாக்கம்	கிராமத் 	ைவதீக	பிராமணக்	 ம்பத்ைத	ேசர்ந்த
சி வன்	வி க் ப்	பி த்தமானைவ:	ேகழ்வர க்	 ழ்,	மாட் 	வண் 	சாரத்தியம்,
ெதா வத்தில்	நண்பர்க டன்	(நாடகக்)	 த் 	நடத் வ .

	

காலெவள்ளம்	சி வயதிேலேய	ெசன்ைனப்	பத்திரிைகத் ைறயில்	ேசர்த் விட,
அப்ேபாேத	ெந ங்கிப்	பழக ம்,	பயில ம்	கிைடத்தவர்கள்:	கல்கி,	வாசன்,	ராஜாஜி,
காமராஜ்,	ெபரியார்,	ஜி. .நா ,	ஆதித்தனார்,	எம்.ஜி.ஆர்.	என	பல	பிரபலங்கள்.

	

காந்தி ட ம்	பழக்கம்	க ணாநிதி ட ம்	ெந க்கம்	என் 	தைல ைற
இைடெவளிகைளத்	தாண் 	தடம்	பதித்தி க் ம்	இவர 	ெசாந்த	வாழ் ம்	/
பத்திரிைக லக	அ பவங்க ம்	பன் க	சிறப் 	ெகாண்டைவ.	அவரின்
பரமபக்தராயி ந் ம்	காஞ்சி	பரமாச்சார்யரிடம்,	"நீங்கள்	ெசால்கிறப 	என்
பத்திரிைகயில்	ரிலிஜன்	பற்றிெயல்லாம்	எ த	 யா ”.	மன்னிக்க	ேவண் ம்
என்றவர்;	எம்.ஜி.ஆர்.	("ேசா"	பற்றி)	எ திய	ப திகைள	பிர ரிக்க	ம த்தவர்;
தமிழ்	எ த்தாளர்க க் 	சஞ்சிைககளில்	சன்மானத்	ெதாைக	உயர
காரணமாயி ந்தவர்;	இன்ைறக் 	ெசன்ைனயில்	ஒ 	"ேலண்ட்	மார்க்	"காக
இ க் ம்	பனகல்	பார்க்	மார்க்ெகட்	ஸ்தாபிதமாக	காரணமானவர்	என் 	பட் யைல
நீட் ப்	ேபாகலாம்.

	

1942-இல்	‘ெவள்ைளயேன	ெவளிேய ’	இயக்கத்	தில்	ஈ பட் 	சிைற	ெசன்ற
அந்நாளிலி ந் 	2000-ஆம்	ஆண் ன்	இன் வைர	அவர 	சரிதம்	தமிழ்ப்
பத்திரிைக	உலகில்	ஓர்	சகாப்தம்தான்.

---	நர்மதா	ராமலிங்கம்
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இ பத் 	இரண் 	வ டங்க க் 	 ன்	நா ம்	நண்பர்கள்	சில ம்
தி ைவயாற்றில்	நைடெபற்ற	தியாகய்யர்	உற்சவத் க் ப்	ேபாயி ந்ேதாம்.	காவிரிப்
ப த் ைறயில்	இறங்கி	ஸ்நானம்	ெசய் 	ெகாண் ந்தேபா ,	நாைலந்
ெவள்ைளக்காரர்கள்	தண்ணீரில்	இறங்கி	 கம்	க விக்	ெகாண் ப்பைதக்
கண்ேடாம்.

	

ெதன்ைன ம்,	வாைழ ம்	மண் ய	காவிரிக்	கைரச்	 ழ்நிைலயில்,	சட்ைட	கைளந்த
சங்கீதக்காரர்க க் ம்,	வி தி	 சிய	ரசிகர்க க் மிைடேய	அந்த	ெவள்ைளக்
காரர்கள்	சற் ம்	ெபா த்தமில்லாதவர்களாய்க்	காணப்	பட்டனர்.	சிறி 	ேநரம்
அவர்கைளேய	உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்ேதன்.

	

"என்ன	பார்க்கிறீர்கள்?"	என் 	ேகட்டனர்	நண்பர்கள்.

	

"இந்த	இடத்தில்	இவர்கைளக்	கா ம்ேபா 	விசித்திரமாயி க்கிற "	என்ேறன்.

	

"நம் ைடய	கர்நாடக	சங்கீதத்தின்	ெப ைம	அத்தைகய .
ெவளிநாட் க்காரர்கைள ம்	கவர்ந்தி க் ம்	சக்தி	வாய்ந்த !"	என்றார்
நண்பர்களில்	ஒ வர்.

	

"ஒ 	வ டம்	தியாகய்யர்	உற்சவத்ைத	ெவளிநாட் ேலேய	ெகாண் 	ேபாய்
நடத்தினால்	எப்ப 	இ க் ம்?"	என்ேறன்.

	



"ெராம்ப	ேவ க்ைகயாகத்தான்	இ க் ம்.	அ ம்	இம்மாதிரி	ஒ 	நதிக்கைரயில்
நடத்த	ேவண் ம்.	அங்ேக	தியாகய்ய க் 	ஒ 	ேகாயில்	கட் 	அந்தச்	சந்நிதியில்
அந்த	நாட்டவர்க ம்	நா ம்	ேசர்ந் 	உட்கார்ந் 	பஞ்சரத்னக்	கீர்த்தனங்கள்	பாட
ேவண் ம்"	என்றனர்	நண்பர்கள்.

	

அவ்வள தான்;	ெவ ம்	வாைய	ெமல் ம்	என்	ேபான்ற	எ த்தாளர்க க் 	அவல்
ஒன் 	கிைடத்தால்	ேபாதாதா?	அதிலி ந் 	என்	கற்பைனைய	ஒடவிட்ேடன்.	அ
எங்ெகல்லாேமா	 ற்றி	அைலந்த .	என்ெனன்னேவா	எண்ணங்கெளல்லாம்
உ ெவ க்கத்	ெதாடங்கின.	 	நீள	நைகச் ைவத்	ெதாடர்	ஒன் 	எ த
ேவண் ெமன் 	பல	ஆண் களாக	ஆைசப்பட் க்	ெகாண் ந்த	லட்சியம்,
கைடசியாகக்	காரியத்தில்	நிைறேவறப்	ேபாகிற	காலம்	வந் விட்ட 	என்பைத
உணர்ந்தேபா 	உள்ளம்	உற்சாகத்தில்	மிதந்த .

	

அ த்த	கணேம,	காவிரிக்	கைர,	கர்நாடக	சங்கீதம்	எல்லாம்	இரண்டாம்	பட்சமாகி
வி கின்றன.	ெதாைலவில்	ேஷக்	சின்ன	ெமளலானாவின்	நாதஸ்வர	இைச
ஒலித் க்	ெகாண் க்கிற .	அந்த	ஒலிேய	என்	கற்பைனக் ப்	பின்னணியாக ம்
அைமந் 	வி கிற .	ம 	நிமிடேம	மானசீகமாக	ெவளிநா க க் ப்	பற்க்கிேறன்.
நான்	ேபா மிடங்க க்ெகல்லாம்	அந்த	நாதஸ்வர	இைச ம்	ெதாடர்ந்
வந் ெகாண்ேட	இ க்கிற .

	

சி கைதகள்	எ தலாம்;	ெதாடர்	கைதகள்	எ தலாம்.	நைகச் ைவ	ெபா ந்திய
சி சி 	கைதக ம்,	கட் ைரக ம்	 ட	எ தலாம்.	பல	ேபர்
எ தியி க்கிறார்கள்.	எ தி	ெவற்றி ம்	கண் க்கிறார்கள்,	ஆனால்
நைகச் ைவ ட்ன்	 ய	நீண்ட	ெதாடர்	கைதகேளர்,	ெதாடர்	கட் ைரகேளா
எ வ 	அவ்வள 	எளிதல்ல.	தமிழில்,	கல்கி ம்,எஸ்.வி.வி. ம்	எ தினார்கள்.
அவர்க க் ப்	பின்னர்	நைகச் ைவ டன்	எ பவர்கள்	அரிதாகிவிட்டார்கள்.

	

	நீள	நைகச் ைவத்	ெதாடர்	கைத	ஒன் 	எ தேவண் ெமன்ற	ஆைச	ெவ
காலமாக	என்னில்	இ ந் 	வந்த .	அதற் ரிய	திறைம ம்,	கால ம்



வரேவண்டாமா?

"எைதப்	பற்றி	எ வ ?	எப்ப 	எ வ ?"	என்ற	கவைலயிேலேய	காலம்	ேபாய்க்
ெகாண் ந்த .

	

இந்தச்	சமயத்தில்தான்	வால்ட்	 ஸ்னி	தயாரித்த	‘ஆப்ெசண்ட்	ைமண்டட்
ெராஃபஸர்’	என் ம்	ஆங்கிலப்	படம்	ெசன்ைனக் 	வந்த .	அந்த	 	நீள
நைகச் ைவப்	படத்ைத	இ ைற	கண் 	களித்ேதன்.	படம்	 வ ம்	சிரித்
ரசிக் ம்ப யாக	அந்தப்	படத்தில்	அப்ப 	என்னதான்	இ க்கிற 	என்
ேயாசித்ேதன்.	விஷயம்	அப்ப 	ஒன் ம்	பிரமாதமாக	இல்ைல.	ஒ 	 ெராஃபஸர்
தம் ைடய	விஞ்ஞானத்	திறைமயால்	‘ஃப்ளப்பர்’	(Flubber)	என் ம்	பறக் ம்
ரப்பைரக்	கண் பி க்கிறார்.	அ த்தப யாக,	அைத	ைவத் க்	ெகாண் 	பறக் ம்
ேமாட்டார்	தயாராகிற .	பின்னர்,	அதற் 	ேவண் ய	பலசம்பவங்கைளப்	 த்தி,
நைகச் ைவ	நிகழ்ச்சிகளாக்கிப்	பார்ப்ேபாைரப்	ைபத்தியமாக	அ த் 	வி கிறார்.
நடக்காத	ஒ 	விஷயத்ைத	மிைகப்ப த்திக்	 றி,	அதில்	தம் ைடய	கற்பைனைய
எப்ப 	எல்லாேமா	ஓடவிட் க்கிறார்!

	

‘தமிழி ம்	இப்ப 	மிைகப்ப த்திக்	 றக் ய	நைகச் ைவக்	கைத	ஒன் 	எ த
மா?	இம்மாதிரி	அதற் 	ஒ 	வித் 	கிைடக் மா?’	என்ற	ஏக்கம்	உண்டாயிற் .

என்	ஏக்கம்	வீண்ேபாகவில்ைல.	அந்த	வித் 	தி ைவயாற்றில்	கிைடத்த !

	

‘நம்	ஊர்க்	கல்யாணம்	ஒன்ைற	ெவளிநாட் ல்	நடத்தினால்	அந்த	நாட்டவர்கள்
அைத	எப்ப 	ரசிப்பார்கள்?’	தி ைவயாற்றில்	ெவள்ைளக்காரர்கைளக்	கண்டேபா
நமக் க்	கிைடத்த	ேவ க்ைக ம்,	தமாஷும்	அெமரிக்காவில்	நம்	கல்யாணத்ைத
நடத் கிறேபா 	அவர்க க் 	ஏற்படலாம்	என் 	ேதான்றிய .	அந்த
எண்ணம்தான்	வாஷிங்டனில்	தி மணத் க் 	வித்தாக	அைமந்த .

	

நம்	கல்யாணத்தில்	உள்ள	விஷயங்கைள	ஒன் விடாமல்	 க்கமாகக்
கவனித் க்	கட் ைரகளாக	எ தினால்	அ ேவ	மிகச்	 ைவ ள்ள	ஒ 	கட் ைரத்



ெதாடராக	அைம ம்.	அப்ப யி க்க	நம் ைடய	கல்யாணேம	அெமரிக்காவில்
நடப்பதாகக்	கற்பைன	ெசய்தேபா 	அதில்	பல	ேவ க்ைகக க் ம்,
‘தமாஷ்’க க் ம்	இடமி ப்பதாக	ஊகிக்க	 ந்த .

	

தி ைவயாற்றிலி ந் 	தி ம்பி	வ கிறேபா 	இேத	சிந்தைனதான்.	நம்	நாட் ல்
ஒ 	கல்யாணத்ைத	நடத்தி	 ப்பெதன்றாேல	ெப ம்பா 	பட	ேவண் யி க்கிற .
ஜாதகப்	ெபா த்தம்,	பண	விவகாரம்,	சம்பந்திச்	சண்ைட	ேபான்ற	எத்தைனேயா
விஷயங்கைளச்	சமாளிக்க	ேவண் யி க்கின்ற .	அெமரிக்கா க் ப்	ேபாய்	ஒ
கல்யாணத்ைத	நடத்தியாக	ேவண் ேம	என் 	நிைனத்த	ேபா 	ஒ 	ெப ம்
கவைல	என்ைனக்	கவ்விக்	ெகாண்ட .	உண்ைமயாகேவ	கல்யாணம்	ெசய்யப்
ேபாகிறவர்க க் க்	 ட	அவ்வள 	கவைல	இ ந்தி க்கா !

	

இந்த	நைகச் ைவத்	ெதாடர்	‘ஆனந்த	விகட’னில்	பதிெனா 	வாரங்கள்
ெவளியாயிற் .	வாசகர்கள்	இதற் 	அளித்த	வரேவற் 	பற்றிச்	ெசால்லத்
ேதைவயில்ைல.

	

இந்தக்	கைதயின்	ெவற்றிக் ப்	பாதிக்	காரணம்	தி .	ேகா வின்
சித்திரங்கள்தான்.	உயி ள்ள	அவ ைடய	சித்திரங்கள்	வாசகர்கைள	வாஷிங்டன்
நக க்ேக	அைழத் ச்	ெசன் 	என்	கற்பைனக்ெகல்லாம்	நிஜ	உ வம்	தந்
ேந க் 	ேநர்	காண்ப 	ேபான்ற	பிரைமைய	ஏற்ப த்தித்	தந்தன.	அவ க் 	என்
நன்றி.

----	சாவி
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அெமரிக்காவி ள்ள	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரின்	நாத்தனார்	ெபண்	ேலாரிட்டா ம்,
நி யார்க்	நகரில்	உள்ள	 ெனஸ்ேகா	ஸ்தாபனத்தில்	பணி ரி ம்	மிஸஸ்	 ர்த்தியின்
மகள்	வசந்தா ம்	கலாசாைலத்	ேதாழிகள்.	இைணபிரியா	சிேநகிதிகள்.	கீேழ
த க்கி	வி வதாயி ந்தால்	 ட,	இ வ ம்	ேசர்ந்தாற்	ேபால்	ேபசி
ைவத் க்ெகாண் தான்	வி வார்கள்.	வசந்தா க் 	சாக்ெலட்	என்றால்	உயிர்.
ேலாரிட்டா க் 	‘கமர்கட்’	என்றால்	‘ைலஃப்’	!

	

"கமர்கட்	ெவரி	ைநஸ்	!	ஐ	ைலக்	இட்	ெவரி	மச்!	இங்கிலீஷ்	ேநம்	ேபாலேவ
இ க்கிற "	என் 	ெசால்லிச்	ெசால்லி	மகிழ்ந் 	ேபாவாள்	ேலாரிட்டா	!

	

வசந்தா,	 ம்பேகாணத்தி ள்ள	தன்	ெபரியப்பா க் 	ெலட்டர்	எ தி,	 ன்
ன்னாகக்	கமர்கட் கைள	நி யார்க் க் த்	த வித் 	ேலாரிட்டாவிடம்

ெகா ப்பாள்.	அந்த	ைபத்தியக்காரப்	ெபண்,	ஆைசேயா 	கமர்கட் கைள
வாங்கித்	தின் விட் 	வசந்தா க் 	விைல	உயர்ந்த	சாக்ெலட் களாக	வாங்கிக்
ெகா த் க்	ெகாண் ப்பாள்!

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரின்	நாத்தனார்	ேகதரின்	ஹஸ்ெபண்ட்	ஹாரி	ஹாப்ஸும்,
ம்பேகாணம்	 .ேக. ர்த்தி ம்	ஒேர	ஆபீஸில்	உத்திேயாகம்	பார்த் க்

ெகாண் ந்தனர்.	அதனால்	ேகதரி க் ம்,	 ர்த்தியின்	மைனவி
ேலாசனா க் ம்	நட் 	ஏற்பட்ட .	அந்த	நட் ,	‘நாெளா 	 ரஸ்ஸும்	ெபா ெதா
ப ட ’மாக	வளர்ந் 	ெகாண் ந்த .

	

ஒ 	சமயம்	ேகதரினின்	நாய்	இறந் 	ேபானேபா 	மிஸஸ்	 ர்த்தி	 ன் 	நாள்



தீட் க்	காத்தாள்!	அைதப்ேபாலேவ	மிஸஸ்	 ர்த்தியின்	பனாரஸ்	பட் ப்	 டைவ
சாயம்	ேபாய்விட்ட 	என்பைத	அறிந்த	ேகதரின்	 க்கம்	விசாரிக்க	வந்தாள்.

	

மிஸஸ்	 ர்த்தி	அ க்க 	ெமட்ராஸ்	ஸ்ேடட் ன்	அழ 	பற்றி	ேகதரினிடம்	அளந்
வி வாள்.

	

"எங்கள்	ெதன்னிந்தியாவில்	ெதன்ைன	மரங்கள்	ெராம்ப	ஒசத்தி.	நி யார்க்
‘ஸ்ைகஸ்க்ேரப்பர்’கைளப்	ேபாலேவ	உயரமாயி க் ம்.	மரத்தின்	உச்சியில்	இளநீர்க்
காய்கள்	இ க் ம்.	அந்தக்	காய்க க் ள்	வாட்டர்	இ க் ம்.	அந்த	வாட்டர்
ெராம்ப	ஸ்வீட்டாயி க் ம்"	என்பாள்.

	

"அப்ப யா!	அவ்வள 	உயரத்தில்	ேபாய்	அந்தக்	காய்கைள	எப்ப 	எ ப்பார்கள்?
ஒவ்ெவா 	மரத் க் ம்	‘லிஃப்ட்’	இ க் மா?"	என் 	வியப் டன்	விசாரிப்பாள்
ேகதரின்.

	

மிஸஸ்	 ர்த்தி	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	"லிஃப் ம்	இ க்கா ,	ப க்கட் ம்
இ க்கா .	எங்கள்	ஊரில்	மனிதர்கேள	மளமளெவன் 	மரத்தின்	உச்சிக் 	ஏறிப்
ேபாய்வி வார்கள்"	என்பாள்.

	

"இஸ்	இட்?	ஒண்டர்ஃ ல்	ஆச்சரியமாயி க்கிறேத!"	என்பாள்	ேகதரின்.

	

"நீ	ஒ 	தடைவ	ெமட்ராஸுக் 	வந் 	பாேரன்.	அெதல்லாம்	ேநரில்தான்	பார்க்க
ேவண் ம்.	ெசால்லித்	ெதரியா "	என்றாள்	மிஸஸ்	 ர்த்தி.

	



"எனக் ம்	ெமட்ராஸுக் 	வர	ேவண் ம்	என் 	ெராம்ப	நாளாக	ஆைசதான்.
அதற் 	நீதான்	ஏதாவ 	ஒ 	வழி	ெசய்ய	ேவண் ம்"	என்பாள்	ேகதரின்.

	

"அ த்த	மாதம்	என்	டாட்டர்	வசந்தா க் 	டாஞ் ரில்	ேமேரஜ்.	ைபய க் 	ெடல்லி
ெசக்ரேடரியட் ல்	ேவைல.	நீ,	உன்	ஹஸ்ெபண்ட்,	உன்	டாட்டர்	 வ ம்	வந்
வி ங்கேளன்"	என்றாள்	மிஸஸ்	 ர்த்தி.

	

"ஷ ர்!	ஷ் ர்!"	என்றாள்	ேகதரின்.

	

‘டாஞ் ர்’	என்ற ம்,	ேகதரின்	மகள்	ேலாரிட்டா க் ச்	சந்ேதாஷம்	தாங்கவில்ைல.
அவள்	வசந்தாவின்	 லமாக	டாஞ் ர்	பற்றி	ஏற்கனேவ	நிைறயக்	ேகள்விப்
பட் க்கிறாள்.	டாஞ் ரில்	வீதிகள்	ெராம்பக்	 கலாக	இ க் ம்.	இரண் 	ேபர்
எதிர்	எதிராக	வந் விட்டால்,	அவர்களில்	ஒ வர்	இன்ெனா வைரக்	 னியச்
ெசால்லிப்	‘பச்ைசக்	 திைர’	தாண் க்	ெகாண் தான்	ேபாகேவண் ம்.	‘கிரீன்
ஹார்ஸ்	ஜம்பிங்’	பார்ப்பதற் 	ெராம்ப	ேவ க்ைகயாக	இ க் ம்!	டாஞ் ர்	ெடம்பிள்
ெவரி	பிக்	ெடம்பிள்!	ெடம்பிளி ள்ள	‘ ல்’	ெவரி	ெவரி	பிக்.	ேகா ரத்தின்	நிழல்	கீேழ
விழா .	தினம்	தினம்	வி ந் 	ெகாண் ந்தால்	அதற் 	பலத்த	காயம்	ஏற்ப ம்
என்பதற்காக	சிற்பிகள்	அவ்வா 	கட் யி க்கிறார்கள்.

டாஞ் ர்	ஃபிளவர்	-	பஞ்ச்	(கதம்பம்),	ேகஷுநட்	( ந்திரிப்	ப ப் ),	அம்ப்ரல்லா
சில்லிஸ்	( ைட	மிளகாய்),	ெத ப்	 தி	(ேராட்-டஸ்ட்)	எல்லாம்	ெராம்ப	ேபமஸ்!

	

டாஞ் ர்	என்ற ம்	ேலாரிட்டா க் 	இவ்வள 	விஷயங்க ம்	ஞாபகத் க்
வந்தன.	டாஞ் ைரப்	பார்க்க	ேவண் ெமன்ற	ஆைச	ஒவ்ெவா 	நா ம்	அவள்
பிடரிைய	உந்தித்	தள்ளிய .	அதனால்	இராத்	 க்கம்	இல்லாமல்	ேபாய்	விடேவ,
பகலிேலேய	உறங்கிக்	ெகாண் ந்தாள்.

	



"வஸண்டா!	உன்	ேமேரஜுக் 	நான்	டாஞ் ர்	வரப்	ேபாகிேறன்.	அங்ேக	ேகாகனட்
ட்ரீ,	ெடம்பிள்	டவர்	பார்க்கப்	ேபாகிேறன்!	ஒ 	சாக்ெலட்	டப்பா	நிைறய	‘ேராட்-	டஸ்ட்’
ைட	அைடத் க்	ெகாண் 	வரப்	ேபாகிேறன்.	எனக் 	ேராட்-டஸ்ட்	என்றால்	ெராம்பப்
பி க் ம்.	நி யார்க்	ஸி 	ெராம்ப	ெராம்ப	ஒர்ஸ்ட்!	இங்ேக	ேராட்-டஸ்ட்ேட
கிைடப்பதில்ைல.	டாஞ் ர்	ஸி 	தான்	ஜாலி!"	என்றாள்!

	

ம நாேள,	 ர்த்தி	தம்பதியர்,	தங்கள்	மகள்	வசந்தா டன்	ேகதரிைன ம்,	அவள்
ம்பத்தாைர ம்	கல்யாணத் க் 	அைழப்பதற்காக	அவர்கள்	வீட் க் ச்

ெசன்றி ந்தனர்.

	

"நாங்கள்	அ த்த	வாரேம	ெமட்ராஸுக் ப்	 றப்படப்	ேபாகிேறாம்.	 ர்த்தத் க்
நீங்கள்	 வ ம்	அவசியம்	டாஞ் ர்	வந் விட	ேவண் ம்.	ெமட்ராஸ்
ஏர்ேபார்ட் லி ந் 	உங்கள்	 வைர ம்	டாஞ் க் 	அைழத் ச்	ெசல்ல	எங்கள்
கார்	காத்தி க் ம்"	என் 	 றி,	ஹாரி	ஹாப்ஸிடம்	 ர்த்த	அட்சைத ம்,	மஞ்சள்
நிறக்	கல்யாணப்	பத்திரிைக ம்	ெகா த்தார்	 ர்த்தி.

	

‘ஒ	எஸ்!	வித்	ப்ெளஷர்!’	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட,	ஹாப்ஸ்	அந்தச்	சிவப் 	நிற
அட்சைதயில்	நாைலந்ைத	எ த் 	வாயில்	ேபாட் க்	ெகாண்டார்.

	

அைதக்	கண்டேபா 	 ர்த்தி	 ம்பத்தா க் ச்	சிரிப் 	வந் விட்ட !

	

"அட்சைதையத்	தின்னக்	 டா .	அ 	மங்களகரமான	சின்னம்.	அைத	எங்காவ
கண்ணில்	ப கிற	இடமாக	ஒரிடத்தில்	ைவத்தி க்க	ேவண் ம்.	அப்ேபா தான்
அைதப்	பார்க் ம்	ேபாெதல்லாம்	கல்யாணம்	என்கிற	ஞாபகம்	வ ம்.

ர்த்தத் க் ப்	ேபாக	ேவண் ம்	என்பைத	அ 	நிைன ப த்திக்
ெகாண் க் ம்"	என்றார்	 ர்த்தி.



	

"ஒ,	ெவரி ட்	ஐ யா"	என்றார்	ஹாரி	ஹாப்ஸ்.

	

மிஸஸ்	 ர்த்தி	 ங் மப்	பரணியில்	ைவத்தி ந்த	 ங் மத்ைதக்	ேகதரினிடம்
நீட் னாள்.	ேகதரின்	அைத	எ த் 	ெநற்றியில்	இட் க்	ெகாண்டாள்.	வசந்தா
சரிைக	ேபாட்ட	பட் ப்	பாவாைட ம்,	தாவணி ம்	அணிந் 	‘அட்ராக் ’
வாயி ந்தாள்.	ேலாரிட்டா க் 	அந்தப்	பாவாைட ம்,	தாவணி ம்	ெராம்பப்
பி த்தி ந்தன.	தான்	அைத	அணிந் ெகாள்ள	ேவண் ெமன் 	பிரியப்பட்டாள்.
‘ைலஃப்’	ேதாழி	‘ைலக்’	பண் ம்ேபா ,	வசந்தா	 ம்மா	இ ப்பாளா?	தன் ைடய
பாவாைடைய ம்,	தாவணிைய ம்	அவளிடம்	ெகா த் க்	கட் க்	ெகாள்ளச்
ெசான்னாள்.	பதி க் 	ேலாரிட்டாவின்	க ைன	வாங்கித்	தான்	அணிந்
ெகாண்டாள்.

	

பாவாைட	தாவணி	அணிந் 	வந்த	ேலாரிட்டா க் ,	வசந்தா	ச ரி	ைவத் ப்
பின்னி,	பிச்ேசாடா	ேபாட் 	ெநற்றியில்	 ங் மத்ைத ம்	இட்டாள்.

	

"உன்ைனப்	பார்த்தால்	ெவள்ைளக்காரப்	ெபண்ணாகேவ	ேதான்றவில்ைல.	நீதான்
கல்யாணத்தில்	எனக் த்	ேதாழியாக	இ க்க	ேவண் ம்"	என்றாள்	வசந்தா.

	

"நான்	ேதாளியாக	இ க்க	ேவண் ெமன்றால்,	நாள்	ஒன் க் 	ஒ 	பாஸ்ெகட்
கமர்கட்	தரேவண் ம்"	எனக் 	என்றாள்,	ேலாரிட்டா.

	

"கமர்கட்	என்ன?	நல்ல	கமறாத	கட்டாகேவ	வாங்கித்	த கிேறன்"	என்றாள்	வசந்தா.

	



ேலாரிட்டா க் த்	ேதாழி	என் 	ெசால்லத்	ெதரியவில்ைல.	‘ழி’	என்ற	எ த்ைத
அவளால்	உச்சரிக்க	 யவில்ைலயாைகயால்,	‘ேதாளி	ேதாளி’	என்ேற	ெசால்லிக்
ெகாண் ந்தாள்.	ஒ நாள்	 வ ம்	வசந்தா	ேலாரிட்டாவின்	வீட் ல்	தங்கி,	‘ழ
ழா	ழி	ழீ	’	கற் க்	ெகா த் ம்,	அவ க் த்	ேதாழி	என் 	ெசால்லத்	ெதரியாமல்
ேபாகேவ,	"எனக் 	நீ	ேதாளியாகேவ	இ ந் வி 	-	பரவாயில்ைல.	எனக் 	"ளி"
ெசால்ல	வ ம்.	ஆைகயால்	நான்	உன்ைனத்	ேதாளி	என்ேற	 ப்பி கிேறன்”
என்றாள்.

	

"டாஞ் ரில்	‘ேபார்’	அ த்தால்	என்ன	ெசய்கிற 	வஸண்டா?	என் 	ேகட்டாள்
ேலாரிட்டா.

	

"நாம்	இ வ ம்	ேசாழி	ைவத் க்	ெகாண் 	பல்லாங் ழி	ஆடலாம்"	என்றாள்
வசந்தா.

	

"ஒ,	ேசாளி,...	பல்லாங் ளி!	எனக் 	அ 	வரா ."

	

"சரி	சரி;	‘ழ’	வராத	விைளயாட்டாகப்	பார்த் 	உனக் ச்	ெசால்லித்	த கிேறன்,
கவைலப்படாேத!"	என்றாள்	வசந்தா.	-

	

.ேக. ர்த்தி,	அவர்	மைனவி	ேலாசனா,	மகள்	வசந்தா	 வ ம்	அ த்த	வாரேம
இந்தியா க் ப்	 றப்பட் 	விட்டார்கள்.	ஹாரிஹாப்ஸ்,	ேகதரின்,	ேலாரிட்டா	 வ ம்
நி யார்க்	விமான	 டத் க் 	வந் 	அவர்கைள	வழி	அ ப்பி	ைவத்தார்கள்.

	

அப் றம்	பத் 	நாட்கள்	கழித் ,	ஹாப்ஸ்	தம்பதிய ம்	அவர்	மக ம்
கல்யாணத் க் 	வந் 	ேசர்ந்தார்கள்.



	

டாஞ் ரில்	நா நாள்	கல்யாணம்	தட டல்	பட்ட .	ஹாப்ஸ்	 ம்பத்தா க் த்	தனி
ஜாைக	ஏற்பா 	ெசய்யப்பட் ந்த .	நா 	நா ம்	ேகதரின்	க ன்	அணியவில்ைல.
பதிெனட் 	 ழம்	பட் ப் டைவதான்.	ேலாரிட்டா க் ப்	பாவாைட	தாவணிதான்.
ஹாப்ஸுக் 	ேவஷ் 	அங்கவஸ்திரம்	தான்.

	

நீளமான	அந்தப்	பட் ப்	 டைவையக்	ேகதரி க் க்	ெகா வம்	ைவத் க்	கட்
வி வதற் ள்	வசந்தாவின்	அத்ைதக் ப்	ெப ம்பாடாகிவிட்ட .	அைதக்	கட் க்
ெகாண்ட	ேகதரின்	நடக்கத்	ெதரியாமல்	த க்கித்	த க்கி	விழேவ,	‘வீல்	ேசர்’
வரவைழத் ,	‘ேபாலிேயா	ேபஷண்ட்’	ேபால்	அதில்	உட்கார்ந்தப ேய	அங்கங்
ேபாய்க்	ெகாண் ந்தாள்.	எல்லாப்	ெபண்க ம்	அவைள	"ேகதரின்	மாமி,	காப்பி
சாப்பிட் ர்களா?	நி யார்க்	மாமி,	மஞ்சள்	 சிக்	 ளித்தீர்களா?"	என் 	ஓயாமல்
விசாரித்தப ேய	இ ந்தார்கள்.	 மங்கலிப்	பிரார்த்தைனயின்ேபா ,	எல்லாப்
ெபண் கேளா ம்	ேசர்ந் 	அந்த	நி யார்க்	மாமிைய ம்	உட்கார	ைவக்காத
ைறதான்!

	

ஹாரி	ஹாப்ஸ்	காமிராைவத்	ேதாளில்	மாட் க்	ெகாண் ,	கல்யாணச்
சடங் களிேலேய	கண் ம்	க த் மாயி ந் 	படம்	எ ப்ப ம்,	 றிப் கள்	எ திக்
ெகாள்வ மாயி ந்தார்.	நாத ர	வாத்தியம்,	தவில்,	ஜால்ரா,	ெதன்னங்	கீற் ப்
பந்தல்,	ஒமப்	 ைக,	வாைழ	மரம்,	தாலிச்	சர ,	அம்மிக்கல்,	அ ந்ததி,	ம தாணி,
கண்	ைம,	இத்தைன ம்	பற்றிக்	ேகள்விேமல்	ேகள்வியாகக்	ேகட் க்	 றிப்
எ த் க்	ெகாண்டார்.	சில	சமயம்	அவர்	 றிப்ெப திக்	ெகாண்ேட	ஒவ்ெவா
இடமாகப்	ேபாகிறேபா ,	அவர்	கட் யி ந்த	பஞ்ச	கச்சம்	ேவஷ் 	பின்பக்கமாக
அவிழ்ந் ,	தைரெயல்லாம்	ெப க்கிக்	ெகாண்ேட	ேபா ம்.	ேவஷ்
அவிழ்ந்த டத்	ெதரியாமல்	அவர்பாட் க் 	ஒ க்	ெகாண்ேடயி ப்பார்.	அ க்க
அவிழ்ந் 	ேபா ம்	பஞ்ச	கச்சத்ைத	எ த் ச்	ெச கிவி வ 	சாத்தியமில்லாமல்
ேபாகேவ,	அவர்	ேபாகிற	இடத் க்	ெகல்லாம்	அவர்	பஞ்ச	கச்சத்ைதப்	பின்னாேலேய
க்கிப்	பி த் க்	ெகாண் 	ெசல்லத்	தனியாகேவ	‘ேபஜ்	பாய்’	(உைட	தாங்கி)

ஒ வைன	நியமித் 	விட்டார்கள்!

	

*****



	

"வாைழ	மரம்	என்ப 	டாஞ் ரில்	நிைறயப்	பயிராகிற .	அதனால்	அவற்ைற	ெவட்
வந் 	பந்தல்	 வ ம்	கட் வி கிறார்கள்.	வாைழ	இைலகைளச்	சாப்பி வதற்
உபேயாகிக்கிறார்கள்.	காய்கைள	ெவட் ச்	சைமத் 	வி கிறார்கள்.	வாைழப்
பட்ைடகளில்	இ ந் 	நார்	என் ம்	ஒ வைக	‘த்ெரட்’	தயாரித் 	அதில்
த்ெதா க்கிறார்கள்.	வாைழக் ம்	 	உண் .	ஆனால்,	அந்தப்	 ைவத்	தைலயில்
க்	ெகாள்வதில்ைல.

	

கல்யாணத் க் 	 தல்	நாள்	‘ஜான்	வாசம்’	என்ற	ெபயரில்	ஒ 	‘ப்ெராெஸஷன்’
நடக்கிற .	அப்ேபா 	‘பிைரட்	க் ம்’	ஸூட்	அணிந் 	ெகாள்கிறார்.	இந்த
"ஃபங்ஷ"னின்ேபா 	மாப்பிள்ைள	ஆங்கில	 ைறயில்	 ரஸ்	ெசய் 	ெகாள்வதால்
ஒ ேவைள	இைத	‘ஜான்	வாசம்’	என் 	ஆங்கிலப்	ெபயரிேலேய
றிப்பி கிறார்கேளா,	என்னேவா?

	

ஜான்வாசம்	என்ப 	பிள்ைளைய	மட் ம்	காரில்	ஊர்வலமாக	அைழத் ச்	ெசல் ம்
ஒ 	‘பங்ஷன்’.	பந் க்க ம்,	நண்பர்க ம்	காைரச்	 ழ்ந் 	ெகாண் 	ெம வாக
நடந் 	ெசல்கிறார்கள்.	எல்ேலா க் ம்	 ன்னால்	நாத ரக்காரர்கள்	ேபாகிறார்கள்.
தவில்	என்ப 	‘டபிள்	ெஹடட்	இன்ஸ்ட் ெமண்ட்’.	இைத	வாசிப்பவ க் க்	 மி
உண் .	இவர்	ஒ 	பக்கத்ைத	‘ஸ் க்’கால்	‘பீட்’	ெசய் 	ெகாண் ,	ம பக்கத்ைதக்
ைகயால்	அ க்கிறார்.	எப்ப 	அ த்தா ம்	தவில்	கிழிந் 	ேபாவதில்ைல.	தாலி
கட் ம்	ேநரத்தில்	சிலர்	ஆள்காட் 	விரைல	ேவகமாக	ஆட் 	இவைரப்
பய த் கிறார்கள்.	உடேன	தவில்காரர்	பயந் 	‘டமடம’	என் 	தவிைலக்	ெகாட்
ழக் கிறார்.	அப்ேபா 	இவ ைடய	 மி	அவிழ்ந் 	ேபாகிற .	உடேன

வாசிப்ைப	நி த்திவிட் க்	 மிையக்	கட் க்	ெகாள்கிறார்.	இவ க் க்	 மி
கட் வதற்ெகன் 	தனி	ஆசாமி	ேபாட	ேவண் ம்.

	

மணப்	ெபண்	என்பவள்,	தைலையக்	 னிந்தப ,	எந்ேநர ம்	தைரையப்
பார்த்தப ேய	இ க்கிறாள்.	அவள்	எைதேயா	ெதாைலத் விட் த்	ேத க்
ெகாண் ப்பவள்	ேபால்	ேதான் கிற .	இதனால்	ஃேபாட்ேடாவில்	அவள்	 கம்
சரியாக	வி வதில்ைல.	மணமக க் ம்,	மணப்ெபண் க் ம்	 ன்னால்
‘ேஹாமம்’	ெசய்யப்ப கிற .	‘சமித் ’	எனப்ப ம்	 ச்சிகளில்	ெநய்ைய	ஊற்றி



‘ஸ்ேமாக்’	உண்டாக் வதற் 	ேஹாமம்	என்கிறார்கள்.	ெநய்ைய	ேஹாமத்தில்
ெகாட் 	வீணாக் வ 	ேந ஜிக் ப்	பி க்கவில்ைல.	எனக் 	ெநய்ேய
பி க்கவில்ைல.	இந்த	‘ஸ்ேமாக்’	 ற்றி	உட்கார்ந்தி ப்பவர்களின்	கண்களில்	 ந்
எரிச்சைல	உண்டாக் கிற .	கல்யாண	மண்டபத்தில்	ேஹாமம்	நடக்கிற	 ற்றத்தில்
ெதாழிற்சாைலகளில்	உள்ள ேபால்	ஒ 	 ைக	ேபாக்கி	கட் ,	 ைகைய	ேமேல
அ ப் வதற் 	ஏற்பா 	ெசய்ய	ேவண் ம்.

	

மணப்ெபண்	தாலி	கட் க்	ெகாள்வதற் 	 ன்னால்,	 ைறச்	ேசைல	கட் க்
ெகாள்கிறாள்.	ஆங்கிலத்தில்	இைத	‘Roof	Saree’	என் 	 றலாம்.	மணப்	பந்தலில்
எல்ேலா ம்	சப்பணம்	ேபாட் க்	ெகாண் 	மணிக்கணக்கில்
உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள்.	இவர்க க்ெகல்லாம்	தட்சைண	என்கிற	‘ ரி’
வழங்கப்ப கிற .	அதாவ 	ஒ 	 பாய்,	இரண் 	 பாய்	‘ ப்ஸ்’	தரப்ப கிற .
இந்தியாவில்	ேவைல	ெசய்யாமல்	 ம்மா	உட்கார்ந்
ெகாண் ப்பவர்க க்ெகல்லாம்	பணம்	த கிறார்கள்.	இ 	ெகாஞ்சம்	கண் க்கத்
தக்க .	ஆனா ம்	சப்பணம்	ேபாட் 	உட்கா ம்	கைலயில்	இந்தியர்கள்
வல்லவர்களா	யி க்கிறார்கள்.	இவ்வள 	ேநரமாக	மணப்	பந்தலில்
உட்கார்ந்தி ப்பவர்கள்,	உடேன	சாப்பாட் க் ம்	அேத	ேபாஸில்தான்
உட்கா கிறார்கள்.	இ 	எப்ப த்தான்	அவர்களால்	 கிறேதா,	ெதரியவில்ைல.
இப்ப ச்	சப்பணம்	ேபாட் 	உட்கார்ந் 	ெகாண் ப்பதற்காக	அவர்க க் 	இரண்
பா ம்	ெகா க்கலாம்,	இ 	டால ம்	ெகா க்கலாம்.

	

பந்தலில்	 யி ப்பவர்கள்	எந்ேநர ம்	‘சளசள’ெவன் 	ேபசிக்
ெகாண் க்கிறார்கள்.	அத் டன்	ஸ்திரீகள்	 ப்	 டைவகைளக்	கட் க்
ெகாண் ,	 க் ம்	ெந க் ம்	அைல ம்ேபா 	உண்டா ம்	‘சரக்	சரக்’	என்ற
டைவச்	சத்தம்	ேவ .	இதனாெலல்லாம்	மந்திர	சத்தம்	நம்	காதில்	சரியாக
வி வதில்ைல.

	

தாலி	கட் ம்ேபா 	மணப்ெபண்	தன்	தந்ைதயின்	ம யில்	உட்கார்ந் 	ெகாள்கிறாள்.
மணமகன்,	மைனவியாகப்	ேபாகிறவளின்	எதிரில்	நின் ெகாண் ,	அவள்
க த்தில்	தாலிையக்	கட் கிறான்.	இவ்வள 	ேநரம்	ெசல 	ெசய் 	தி மணம்
ெசய்கிறவர்கள்	தாலி	கட் க்	ெகாள் ம்	ேநரத்தில்	மணப்ெபண்	ெசளகரியமாக
உட்கார்ந் 	ெகாள்வதற் 	ஒ 	ேசாபா	ெசட்	வாங்கிப்	ேபாட் க்கலாம்.



	

அட்சைத	எனப்ப ம்	‘ைரஸ்’கைள	ெரட்	ப டரில்	கலந் 	அவ்வப்ேபா 	மணமக்கள்
தைலயில்	இைறக்கிறார்கள்.	ைரஸ்தான்	ெதன்னிந்தியாவில்	 க்கிய	உண ப்
ெபா ள்.	அைத	இப்ப 	வீணாக் வ 	எனக் ச்	சரியாகப்	படவில்ைல.	என்னிடம்
ெகா த்த	எல்லா	அட்சைதகைள ம்	நான்	வாயில்	ேபாட் த்	தின் விட்ேடன்.
அரிசிைய	‘ரா’வாகச்	சாப்பி வதற் 	 சியாக	இ க்கிற .	அைத	வீணாகச்
சாதமாக்கிக்	ெகா த் 	வி கிறார்கள்.	இவ்வள 	அரிசிகைள ம்	ெபரிய	ெபரிய
பாத்திரங்களில்	ேபாட் க்	ெகாதிக்க	ைவக்கிறார்கள்.	ஆனால்,	ஒேர	ஒ 	அரிசிைய
மட் ம்தான்	ைகயில்	எ த் 	ந க்கி,	ெவந் 	ேபாய்விட்டதா	என் 	பார்க்கிறார்கள்.
இதற் ப்	‘பதம்	பார்ப்ப ’	என் 	ெசால்கிறார்கள்.	ஒேர	ஒ 	ப க்ைகைய	மட் ம்
எ த் ப்	பதம்	பார்த் விட் ,	ஒ 	பாைனச்	ேசா ம்	ெவந் விட்ட 	என்
எப்ப த்தான்	கண் பி க்கிறார்கேளா,	ெதரியவில்ைல!	.

	

சாப்பாட் ல்	அப்பளம்	என் ம்	வட்டமான	ஒ 	‘வஸ் ’ைவப்	ேபா கிறார்கள்.
‘அைத	எப்ப 	வட்டமாகச்	ெசய்கிறார்கள்?	எப்ப 	ெநா ங்காமல்	ெசய்கிறார்கள்?’
என்பெதல்லாம்	விளங்காத	மர்மங்களாயி க்கின்றன.

	

ெதன்னிந்தியாவில்	பாட் மார்கள்	என்ெறா 	 ட்டம்	இ க்கிற .	அவர்களால்
தான்	இைவ	தயாரிக்கப்	ப கின்றனவாம்.	அப்பளம்	தின்பதற் 	 சியாக
இ க்கிற .	நான்	எவ்வளேவா	 யன் ம்	ஒ 	அப்பளத்ைதக் ட	அப்ப ேய

சாக	வாயில்	ேபாட் 	வி ங்க	 யவில்ைல.	சாப்பி கிறவர்கள்	இைதத்
ண் 	 ண்டாக்கிச்	சாப்பி கிறார்கள்.	அப்பளத்ைத	உைடக் ம்	ேபா ,	மிக ம்

வ த்தமாக	இ க்கிற .	ஏெனனில்	 ண் களாக	உைடத் ச்	சாப்பி வெதன்றால்
அவ்வள 	பிரயாைசப்பட் 	வட்டமாகச்	ெசய்தி க்க	ேவண் யதில்ைல	அல்லவா?
இன் ம்	ஜவ்வரிசிப்	பாயசம்,	காரா ந்தி,	ப ப் த்	ேதங்காய்,	ஜாங்கிரி,	இட் லி,	ைக

க் 	இைவ	பற்றிப்	 ரிந் 	ெகாள்வேத	க னமாயி ந்த ."

	

இெதல்லாம்	ஹாரி	ஹாப்ஸ்	எ தி	ைவத்தி ந்த	 றிப் க்களில்	ஒ 	ப திதான்.

	



நா 	நாள்	கல்யாணத்ைத ம்	பார்த் க்	களித்த	பிற ,	ஹாப்ஸ்	தம்பதியர்
தஞ்சா ர்ப்	ெபரிய	ேகாயிைல ம்	கண் 	மகிழ்ந் விட் ,	அெமரிக்கா க் ப்	 றப்
பட்டார்கள்.	அவர்க க் 	ஒ 	பாஸ்ெகட்	நிைறயச்	சீர்	 க் ,	அதிரசம்,
ேதன் ழல்	 தலிய	கல்யாண	பட்சணங்கைளக்	ெகா த் 	அ ப்பினாள்
ேலாசனா!

	

அன்ைறய	விமானத்திேலேய	ஹாரி	ஹாப்ஸ்	தம்பதிய ம்,	ேலாரிட்டா ம்	நி யார்க்
தி ம்பிச்	ெசன்றனர்.	மிஸஸ்	ராக்ெபல்லரிடம்	டாஞ் ரில்	தாங்கள்	கண்ட	கல்யாண
விமரிைசகைளப்	பற்றி	ஒ 	‘ ெடயில்’	 ட	விடாமல்,	நா 	நாள்	 ச் 	விடாமல்
ெசால்லித்	தீர்த்தார்கள்.	ஹாரி	ஹாப்ஸ்,	தாம்	எ த் ச்	ெசன்ற
ைகப்படங்கைள ம்,	 றிப் கைள ம்	காட் னார்.

	

அவற்ைறெயல்லாம்	ேகட்கக்	ேகட்க,	ப க்கப்	ப க்க,	பார்க்கப்	பார்க்க	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்ல க் 	ஒேர	வியப்பாக	இ ந்த .	உடேனேய	ெதன்னிந்தியர்	கல்யாணம்
ஒன்ைறப்	பார்க்க	ேவண் ம்ேபால்	ஆைச	ஏற்பட்ட .	அவ்வள தான்;
அெமரிக்காவில்	ஒ 	ெதன்னிந்தியத்	தி மணம்	நடத் வதற் 	உடேன	ஏற்பா
ெசய் ங்கள்	என் 	தம் ைடய	கணவரிடம்	ேகட் க்	ெகாண்டார்	அந்தச்	சீமாட் .

	

“ஆமாம்!	நாங்கள்	எவ்வள தான்	வர்ணித்தா ம்	அைதெயல்லாம்	உங்களால்
ரிந் 	ெகாள்ள	 யா .	ெதன்னிந்தியாவிலி ந் 	ஒ 	கல்யாண	பார்ட் ைய
வரவைழத் ,	கல்யாணத்ைத	இங்ேகேய	நடத்திப்	பார்த்தால்தான்	எல்லாவற்ைற ம்
விவரமாகத்	ெதரிந் 	ெகாள்ள	 ம்"	என்றார்	ஹாப்ஸ்.

	

"ஆல்	ைரட்	ெவரி ட்	ஐ யா!"	என்றார்	ராக்ெபல்லர்.

	

உடேன,	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	 ெடல்லியில்	உள்ள	தன்	சிேநகிதிைய	 ரங்க்
ெடலிஃேபானில்	அைழத் ,	‘அெமரிக்காவில்	ெதன்னிந்தியத்	தி மணம்	ஒன்



நடத் வதற் 	ேவண் ய	ஏற்பாட்ைடச்	ெசய்ய	ேவண் ம்.	அதற்காக	எவ்வள
ெசலவானா ம்	சரி’	என்றாள்.

	

==============
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"பிள்ைளக் 	ஒ 	கார்.	ெபண் க் 	ஒ 	கார்.	தவிர,	கல்யாணச்	ெசல க்ெகன்
பத் 	லட்சம்	டாலைரத்	தனியாக	ஒ க்கி	ைவத் விட்டார்களாம்"	என் 	பல்
ப்பத்திரண் ம்	ெதரியக்	 றினாள்	ெபண்ணின்	தாயார்	விசாலம்மாள்.

	

"ெபண் க் 	நைக	நட்ெடல்லாம்	ெசய் 	ேபா கிறார்களாமா?"	என்
விசாரித்தாள்	அபயாம்பாள்	அத்ைத.

	

"இ பத்திரண் 	ேகரட்	தங்கமாகேவ	நமக் 	ேவண் யைதக்	ெகா த்
வி கிறார்களாம்.	இஷ்டமான	நைககைளச்	ெசய் 	ெகாள்ளலாம்.	ஆனால்,	ஒ
கண் ஷன்!	எல்லா	நைககைள ம்	அெமரிக்காவிேலேயதான்	ெசய்ய	ேவண் மாம்.
நைக	ெசய்வைத	ராக்ஃெபல்லர்	மாமி	ேநரில்	பார்க்க	ேவண் மாம்”	என்
ெபண் க் த்	தகப்பனார்	அய்யாசாமி	 றினார்.

	

"இெதன்னடா	சங்கடம்?	நைககைள	நம்	ஊரிேலேய	ெசய் 	எ த் க்	ெகாண்
ேபானால்	என்னவாம்?"	என் 	ேகட்டாள்	பாட் .	-

	

"அவர்கள்	இவ்வள 	பணம்	ெசலவழித் 	இந்தக்	கல்யாணத்ைத	நடத் வேத
நம்மவர்களின்	கல்யாணத்தில்	உள்ள	ேவ க்ைகெயல்லாம்	பார்க்கத்தாேன?	நமக்
ஒ 	கவைல ம்	இல்ைல.	சம்பந்தி	வீட் க்காரர்கைளப்	ேபால்	‘ஜாம்	ஜாம்’	என்
அெமரிக்கா	ேபாய்	விட் 	வரேவண் ய தான்"	என்றார்	அய்யாசாமி!

	



"ேபஷ்!	நம்ம	 க் வின்	அதிர்ஷ்டேம	அதிர்ஷ்டம்!	அவள்	க த்தில்	 ன் 	 ச்
விழப்	ேபாகிறதா	என் 	கவைலப்பட் க்	ெகாண் ந்ேதன்.	அவ க்கானால்
அதிர்ஷ்டம்	இப்ப 	அ த்தி க்கிற !"	என் 	ெசால்லி	மகிழ்ந்தாள்	பாட் .

	

"பிள்ைளையப்	பார்த்தாயாடா?	கண் க் 	லட்சணமாயி க்கிறானா?"	 க் வின்
அத்ைத	ேகட்டாள்.

	

"அதற்காகத்தாேன	ெடல்லிக் ப்	ேபாய்	வந்ேதன்.	ராஜா	மாதிரி	இ க்கிறான்.
ெபய ம்	ராஜாதான்.	ெடல்லி	ெசக்ரேடரியட் ல்தான்	ேவைல.	எண் 	 பாய்
சம்பளம்.	 ம்பேகாணம்	 ர்த்தியின்	மாப்பிள்ைளக் ச்	சிேநகிதனாம்.
அெமரிக்காவி ள்ள	 ர்த்தியின்	 லமாகத்தான்	இவ்வள 	ஏற்பா க ம்
நடந்தி க்கின்றன"	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"ஒேகா!	அப்ப யா	சங்கதி.	கல்யாணத்ைத	அெமரிக்காவிேல	நடத்த ம்
என்கிறார்கேள,	அைத	எண் கிறேபா தான்	ெகாஞ்சம்..."	என் 	இ த்தார்
ெபண் க் 	மாமா.

	

"அதனால்	என்ன?	ராக்ஃெபல்லர்	சம்சாரம்	இந்த	விஷயத்தில்	ஒேர	பி வாதமாக
இ க்கிறாளாம்.	அவ ைடய	நாத்தனார்	 ம்பேகாணம்	 ர்த்தியின்	மக க்
நடந்த	கல்யாணத்ைதப்	பார்த் விட் ப்	ேபாய்,	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரிடம்	கைத
கைதயாக	அளந் 	விட் க்கிறாள்.	அைதக்	ேகட் விட் 	ராக்ஃெபல்லர்	சீமாட் ,
‘அந்த	மாதிரி	கல்யாணம்	ஒன்ைற	உடேன	அெமரிக்காவில்	நடத்திப்	பார்க்க
ேவண் ம்.	அதற்காக	எவ்வள 	ெசலவானா ம்	சரி’	என் 	ஒ 	காலில்
நிற்கிறாளாம்.	அைத	 ன்னிட் த்தான்	இவ்வள 	ஏற்பா ம்"	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"அெமரிக்காவிேல	ேபாய்க்	கல்யாணம்	ெசய்வெதன்றால்,	இங்கி ந் 	நாம்
அத்தைன	ேப ம்	ேபாயாக	ேவண் ேம	சம்பந்தி	வீட் க்காரர்கள்	எங்ேக	தங் வ ?



நாெமல்லாம்	எங்ேக	தங் வ ?"	என் 	அ க்கினாள்	அத்ைத.

	

"அதி க்கட் ம்;	அப்பளம்	எங்ேக	இ வ ?"	என் 	கவைலப்பட்டாள்	பாட் .

	

"அ ம்	அெமரிக்காவிேலதான்	இட மாம்.	ஒ 	லட்சம்	அப்பளம்	இட்டாக ம்.
ைக க் 	ஐம்பதாயிரம்.	ப ப் த்	ேதங்காய்	பத்தாயிரம்..."	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"அம்மா !	இவ்வள க் ம்	இடம்	ஏ ?	யார்	ெசய்யப்	ேபாகிறா?"

	

"அப்பளம்	இ வதற்ெகன் 	அெமரிக்காவிேல	ஒ 	ெபரிய	கட்டடத்ைதேய	காலி
ெசய் 	ெகா த் 	விடப்	ேபாகிறார்களாம்.	அந்தக்	கட்டடத்தின்	ெமாட்ைட
மா யிேல	எத்தைன	லட்சம்	அப்பளம்	ேவண் மானா ம்	உலர்த்திக்	ெகாள்ளலாமாம்.

	பாட் மார்க ம்	 	சைமயல்காரர்க ம்	 ன்னா ேய	 றப்பட் ப்	ேபாக
ேவண் யி க் ம்.	அப்பளம்	இ வைத ம்,	ஜாங்கிரி	 ற் வைத ம்	அெமரிக்கா
ரா ம்	ெடலிவிஷன்	 லமாகக்	காட்டப்	ேபாகிறார்களாம்.	அ 	மட் மில்ைல.

கல்யாணக்	காட்சிகள்	 வ ேம	ெடலிவிஷனில்	காட் வதற் 	ஏற்பா 	ெசய்
ெகாண் க்கிறார்களாம்."	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

" ம்பேகாணம்	ெகா க்கால்	ெவற்றிைல,	பந்தக்கால்,	ெதன்னங்	கீற் ,	வாைழ
மரம்,	 கத்த ,	அம்மிக்கல்,	ஆட் க்கல்	இவ்வள ம்	ேபாயாக	ேவண் ேம"	என்றார்
ெபண்ணின்	மாமா.

	

"அைதப்பற்றிெயல்லாம்	நமக்ெகன்ன	கவைல	அ த்த	வாரத்திலி ந் 	தின ம்
ஒ 	ஸ்ெபஷல்	ப்ேளன்	ெமட்ராஸுக் ம்	அெமரிக்கா க் ம்	பறந்தப ேய	இ க் ம்.
அதில்	யார்	ேவண் மானா ம்	ேபாகலாம்,	வரலாம்.	எத்தைன	சாமாைன



ேவண் மானா ம்	ஏற்றி	அ ப்பலாம்"	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"சரி	-	அ த்தாற்ேபால்	நாெமல்லாம்	என்ன	ெசய்ய ம்	இப்ேபா?	அைதச்
ெசால் ..."	என்றார்	மாமா.

	

"அ த்த	ஞாயிற் க்கிழைம	ஸ்ெபஷல்	ப்ேளன்ேல	அெமரிக்கா க் ப்	 றப்பட ம்.
ல்லியிேல ந் 	பிள்ைளக் 	மாமா ம்,	மாமி ம்	வ கிறார்கள்.	அவர்க ம்

நம்ேமா 	பம்பாயில்	ேசர்ந் 	ெகாள்வார்கள்..."

	

"நாம்	என்றால்	யார்	யார்?"	என் 	ேகட்டார்	மாமா.

	

"அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்,	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்,	பனாரஸ்	பாட் ,	(காசிக் 	 ன்
ைற	ேபாய்	வந்ததால்	ஏற்பட்ட	காரணப்ெபயர்)	ெபண் க் 	அத்ைத,	அம்மா,

அப்பா	எல்லா ம்தான்.	 ல்லியி ள்ள	என்	ம மான்	பஞ் ம்	வ கிறான்.
அவன்தான்	நமக்ெகல்லாம்	லீடர்.	ஏற்ெகனேவ	அவன்	இரண் 	 ைற	அெமரிக்கா
ேபாய்	வந்தி க்கிறான்.	இங்கிலீஷ்	ெராம்ப	நன்றாகப்	ேப வான்.	நாம்	எல்ேலா ம்
நி யார்க்,	வாஷிங்டன்	இரண் 	நகரங்கைள ம்	 ற்றிப்	பார்த் விட்
கல்யாணத் க் 	ஏற்ற	இடம்	எ 	என்பைத	 	ெசய்ய	ேவண் ம்.
அவ்வள தான்"	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்	எ க் டா?	அ 	ெரண் 	அசட் ப்	பிசட் ன் 	உளறிக்
ெகாண் க் ேம...”	என்றார்	மாமா.

	

"அெதல்லாம்தான்	தமாஷ்!	அம்மாஞ்சி	 க்கியமா	வரட் ம்.	சாம்பசிவ
சாஸ்திரிக ம்	அம்மாஞ்சி ம்	ெராம்ப	சிேநகம்.	இரண் 	ேப ம்	ெலளகிகம்



ெதரிந்தவர்கள்.	ைசக்கிள்	விடத்	ெதரிந்தவர்கள்.	அம்மாஞ்சி	வாத்தியா க்
இங்கிலீஷ்	சினிமான்னா	ெராம்பப்	ைபத்தியம்.	இங்கிலீஷ் டச்	 மாராகப்	ேப வார்.
அேதா	அவர்கள்	இரண் 	ேப ேம	வ கிறார்கள்.	வாங்ேகா	அம்மாஞ்சி!	வாங்ேகா
சாஸ்திரிகேள!	இப்பத்தான்	உங்க	இரண் 	ேபைர ம்	பற்றிப்	ேபசிக்
ெகாண் ந்ேதாம்"	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"எங்கைளப்	பற்றியா?	என்ன	விேசஷேமா?"	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.

	

"நீங்க	இரண் 	ேப ம்	அ த்த	ஞாயிற் க்கிழைம	அெமரிக்கா க் ப்
றப்படற க் 	ெர யா	இ க்க	 ம்."	.

	

"அெமரிக்கா க்கா	நாங்களா?	என்ன	இப்ப 	தி ர் 	ைஹட்ரஜன்	 ண்ைடத்
க்கிப்	ேபா 	கிறீர்கள்?"	அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்	ேகட்டார்.

	

"நிஜமாத்தான்	ெசால்ேறன்.	என்	ெபண்	 க்மிணியின்	கல்யாணம்	அெமரிக்காவிேல
நடக்கப்ேபாகிற ."

	

"அெதன்ன	அப்ப ?	"

	

"அம்மாஞ்சி!	உமக் 	ராக்ஃெபல்லைரத்	ெதரி ேமா?"

	

"எனக் 	அவைரத்	ெதரி ம்.	அவ க் 	என்ைனத்	ெதரியா .	ஒ ைற	அவைர
‘மீட்’	பண்ணி	ஒ 	‘எய் ’	ேகட்க ம் 	ஆைச..."



	

"மிஸ்ஸ்	ராக்ஃெபல்லைரப்	பற்றிக்	ேகள்விப்	பட் க்கிறீரா?"

	

"சரியாப்	ேபாச் .	ேகா வரப்	பிர வின்	சம்சாரமாச்ேச!	அரச	ப்ரதட்சணத் க்
ஒ 	தடைவ	108	–‘	 ேஸாட்ேடா’	கார்	வாங்கிக்	ெகா த்தாளாம்.	அ 	மட் மா?
ஒ 	லட்சம்	டாலர்	ெசலவழிச் 	ரிஷிபஞ்சமி	விரதம்	எ த் க்	ெகாள்ளப்
ேபாவதாகக்	ேகள்வி.	தங்கத்தாேல	ேகா ைம	பண்ணி	ைவதிகப்
பிராமணர்க க் 	அள்ளி	அள்ளிக்	ெகா க்கப்	ேபாகிறார்களாம்.	"

	

"ேபஷ்	இந்த	நி ெஸல்லாம்	உமக் 	யாரய்யா	ெசான்ன ...	?"

	

"இெதல்லாம்	ஒ த்தர்	ெசால்ல மா	என்ன?	ஒ 	 கம்தான்.	நாம்	ெசான்னா
நி யார்க்	ைடம்ஸிேல	ேபாடறான்!".

	

"என்	ெபண்	கல்யாணத்ைதக் ட	அந்த	அம்மாள்தான்	ெசய் 	ைவக்கப்
ேபாகிறாள்.	நீங்க	இரண் 	ேப ம்	என் டன்	 றப்பட ம்..."

	

"தயாராகக்	காத் ண் க்ேகாம்.	ராக்ஃெபல்லர்	சம்சாரம்	நடத்தற	கல்யாணம்னா
சாமான்யமா	ெகா த் 	ைவக்க ேம.	 ரி	தட்சைணைய	டாலர்	டாலரா	அள்ளி	வீச
மாட்டாேளா?	"

	

"ைவதிகப்	பிராமணர்கள்	ெவளி	நாட் க் ப்	ேபாவெதன்றால்	ேயாசிப்பார்கேள...
உங்க க் 	அெதல்லாம்..."	என் 	இ த்தார்	அய்யாசாமி.



	

"அந்தக்	காலத்திேல	பரம	ைவதிகரான	மாளவியாஜிேய	லண்ட க் ப்	ேபாய்
வந்தாேர...	அவைரவிடவா	நாெமல்லாம்	ஒசத்தி?"

	

"இங்கிலீஷ்	பாைஷ	ெதரியாேத	உங்க க் 	-	அெமரிக்காவிேல	கஷ்டப்பட
மாட் ர்களா?"

	

"பாைஷ	ெதரியல்ேலன்னா	நமக்ெகன்ன	கஷ்டம்?	நாம்	ேபசற	பாைஷ
அெமரிக்கா க் ப்	 ரியா .	அதனாேல,	கஷ்டப்படப்	ேபாறவா	அவாதாேன?"

	

"சரி,	வாத்தியாேர!	அப்ப ன்னா	பிரயாணத் க் 	ெர யா	இ ங்க..."

	

"ஸ்ண்ேட	மார்னிங்	ெஸவன்	தர்ட் க்கா	ப்ேளன்:	"	அம்மாஞ்சி	ேகட்டார்.

	

"அெமரிக்கா	என்ற ேம	இங்கிலீஷ்	பிரவாகமா	வரேத"	என்றார்	அய்யாசாமி.	-

	

" ல்	ஸூட்ேட	ைதத் ப்	ேபாட் க்	ெகாண் 	வரப்	ேபாகிேறேன...!"	என்றார்
அம்மாஞ்சி.

	

"ேச!	ேச!	அப்ப ெயல்லாம்	ேவஷத்ைத	மாற்றிவிடாதீங்க.	யார்	யார்	எப்ப
இ க்கிேறாேமா,	அப்ப ேயதான்	ேபாக ம்.நம்ைமெயல்லாம்	நம்	நாட் 	உைடயிேல



பார்க்கத்தாேன	ஆைசப்ப வா?"

	

"சாஸ்திரிகள்னா	‘ேபர்	பா ’யாவா	ேபாற ?	அட்லீஸ்ட்	லால்	பக ர்	சாஸ்திரியாட்டம்
ஒ 	ெஷர்வானியாவ 	ைதத் ப்	ேபாட் க்	ெகாள்கிேறேன...?"

	

"ெசால்றைதக்	ேக ம்.	நீர்	இப்ேபா 	இ க்கிறப ேயதான்	வர ம்...
ெதரிந்ததா?...	ேபாய்	வா ம்."

	

ெபண்	விட் க்காரர்கள்	( க் வின்	தம்பி	ெவங்கிட் 	உள்பட),	பிள்ைள
வீட் க்காரர்கள்,	 ல்லி	பஞ் 	எல்ேலா ம்	பம்பாய்	விமான	நிைலயத்தில்	 றிப்பிட்ட
ேநரத்தில்	வந் 	 விட்டார்கள்.

	

ல்லி	பஞ் 	எல்ேலாைர ம்	விமானத்தில்	ஏற்றிவிட் த்	தா ம்	ஒ 	ஸீட் ல்	அமர்ந்
ெகாண்டான்.

	

அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்,	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்	இ வ ம்	விமான	ெபல்ட்ைட
இ க்கிப்	ேபாட் க்	ெகாண் 	கண்ணா ப்	பலகணி	வழியாகக்	கீேழ	 மிையப்
பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.	பனாரஸ்	பாட் 	ஜபமாைலைய	எ த் 	உ ட் னாள்.
விமானம்	உயரத்தில்	கிளம்பிய .	ஏர்ேஹாஸ்ட்டஸ்	வந் 	எல்ேலா க் ம்	ெபப்பர்
மிண்ட்	 ம்	லவங்க ம்	வழங்கினாள்.	ெவங்கிட் க் 	ஆகாசப்	பிரயாணம்	ஒேர
இனிப்பாயி ந்த !

	

அந்த	ஆரணங்ைகேய	உற் ப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்த	அம்மாஞ்சி	‘அப்ஸ்ரஸ்
மாதிரி	இ க்காேள?’	என்றார்.



	

"ஆகாசத்திேல	பறக்கிறவர்கள்	கந்தர்வப்	ெபண்கள்	மாதிரி	இ ப்ப
சகஜம்தாேன?"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

பனாரஸ்	பாட் 	அந்த	அழகிையப்	பார்த் ,	"ஏண் யம்மா!	உனக் 	கல்யாணம்
ஆயிட் ேதா?"	என் 	விசாரித்தாள்.

	

"இல்ைல	பாட் "	என்றார்	ஏர்ேஹாஸ்ட்டஸ்.

	

"உனக் 	எந்த	ஊ ?"

	

"பால்காட்!"

	

"பாலக்காட் ப்	ெபண்ணா	நீ?	ேபஷ்!	அ தான்	தமிழ்	ேபசேற!"	-	-

	

"உன்	ேபெரன்ன?"

	

"லலிதா."

	



"நம்	பஞ் க் 	நல்ல	ேஜா !"	என்றாள்	அத்ைத.

	

நி யார்க்	நகர	விமான	 டத்தில்	ேமேரஜ்	ேகாஷ் ைய	வரேவற்க	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்,	ேகதரின்,	ேலாரிட்டா,	ஹாப்ஸ்,	 ர்த்தி,	ேலாசனா	 தலாேனார்
நண்பர்கள்	 ைட ழக்	காத்தி ந்தார்கள்.	பத்திரிைக	நி பர்க ம்,
காமிராக்காரர்க ம்	தயாராயி ந்தார்கள்.	 ல்லி	பஞ் தான்	 தன்	 தல்
விமானத்ைதவிட் 	இறங்கினான்.	மிஸஸ்	ராக்ெபல்ல க் க்	கல்யாண
ேகாஷ் யினைர	ஒவ்ெவா வராக	அறி கப்ப த்தினான்.	ராக்ஃெபல்லர்	சீமாட்
எல்ேலாைர ம்	இன் கத் டன்	ைக க்கி	வரேவற் த்	தன்	மாளிைகக்
அைழத் ச்	ெசன்றாள்.	அம்மாஞ்சி	ஒ 	காமிராக்காரைர	அ கி,	"என்ைன	ஒ
நல்ல	ேபாஸில்	ேபாட்ேடா	எ ங்கேளன்"	என் 	 றியேபா ,	"ஐேயா,	இந்த	அச
ேவண்டாம்	என் 	அப்ேபாேத	ெசான்ேனன்"	என் 	மாமா	தைலயில்	அ த் க்
ெகாண்டார்.

	

வி ந்தினர்	மாளிைகயில்	கல்யாண	ேகாஷ் 	தங் வதற் 	மிகச்	சிறந்த	 ைறயில்
ஏற்பா 	ெசய் 	ைவத்தி ந்தார்கள்.	பாட் க் ம்,	அத்ைதக் ம்	தனியாக	ஒ 	 ம்.
சாஸ்திரிகள்	இ வ க் ம்	ஒ 	 ம்.	சம்பந்தி	வீட்டா க் த்	தனி	 ம்.
ெபண்ணின்	ெபற்ேறார்,	மாமா	இவர்க க் 	ஒ 	 ம்.	இப்ப 	அவரவர்க க் த்
தனித்தனியாக	இடம்.

	

ல்லி	பஞ் க் 	ஒேர	 ஷி!	‘லல்லி	லல்லி!’	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட
எந்ேநர ம்	அவைளச்	 ற்றிச்	 ற்றி	வைளய	வந் 	ெகாண் ந்தான்.
ெவங்கிட் ம்	அவர்கேளா 	 டக்	 டப்	ேபாய்க்	ெகாண் ந்தான்
ெபப்பர்மிண்ட் க்காக!

	

"எல்ேலா ம்	 ளித் விட் 	வா ங்கள்.	எங்க	வீட் க்	‘ க்’ைக	இங்ேக	அைழத்
வந்தி க்கிேறன்.	உங்க க்காக	இட் லி	காப்பி	தயாராகிக்	ெகாண் க்கிற "
என்றாள்	மிஸஸ்	 ர்த்தி,



	

" த்	ேபஸ்ட்	ேவண் மா	சாஸ்திரிகேள?	என் 	ேகட்டான்	சைமயல்	சங்கரன்.

	

"ேபஸ்ட்ெடல்லாம்	எ க் ?	ேவஸ்ட்!	நான்	ைகேயாட	ஒ 	கட் 	‘பானியன்	ஸ் க்’
ெகாண் 	வந்தி க்கிேறன்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

“பானியன்	ஸ் க்’	என்றால்	என்னய்யா?	"	என் 	ேகட்டார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"நீர்	ஒ 	ம சஞ்சி!	‘பானியன்	ஸ் க்’	என்றால்	ஆலங் ச்சி!"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"நான்	ஹாட்வாட்’டரில்	 ளிக்கப்	ேபாகிேறன்"-	என் 	தமக் த்	ெதரிந்த
இங்கிலீைஷச்	ெசான்னார்	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்.

	

"நான்	ஜில் ன் 	‘ஷவர்’ேல	 ளிக்கப்	ேபாகிேறன்"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்
ேபான	அம்மாஞ்சி,	ஷவரில்	ேபாய்	நின் 	 ளிக்கத்	ெதாடங்கினார்.	 ளிர்
தாங்காமல்	ேபாகேவ,	"இ 	ஷவர்	பாத்	இல்ேல...	ஷி	ஷி	ஷிவர்	பாத்"	என்
ந ங்கியப ேய	தி ம்பி	வந்தார்.

	

"இன் 	ஈவினிங்ேக	நாம்	எல்ேலா ம்	வாஷிங்டன்	ேபாகிேறாம்.	கல்யாணம்
நடத் வதற் 	வாஷிங்டன்	நகரம்தான்	ஏற்ற	இடம்.	அந்த	நகரில்	‘ெபாேடாமாக்
ரிவர்’	ஒ கிற .	ேரா கள்	விசாலமாயி க்கின்றன	என் 	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்
ெசால் கிறார்"	என்றான்	 ல்லி	பஞ் .

	



"அயம்	விேசஷஹ!	எனக் ம்	அப்ப த்தான்	ேதான் கிற .	நி யார்க்	ெராம்ப
ெநரிசலாயி க் .	வாஷிங்ட க்ேக	ேபாய்	விடலாம்.	நதி	தீரத்திேல
அைமந்தி க்கிற	நகரம்னா	ெசால்ல மா	என்ன?	பாலிைக	விடறத் க் ம்	ஸ்நான
பானத் க் ம்	ெசளகரியமா	இ க் ேம..."	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"ஏண்டாப்பா,	காவிரிக்	கைர	மாதிரி	ப த் ைற	இ க் ேமா?"	என் 	ேகட்டாள்
அத்ைத.

	

"இல்ைலன்னா	கட் க்	ெகா க்கச்	ெசான்னா	ேபாச் !	இெதன்ன	பிரமாதம்?"
என்றார்	 ர்த்தி.

	

"அப்பளம்	இட் 	உலர்த் வதற் 	நல்ல	மா யா	ேவ ேமடா!"	என்
கவைலப்பட்டாள்	பனாரஸ்	பாட் .

"நீங்க	வாஷிங்ட க் 	வந் 	பா ங்ேகா	பாட் !	அங்ேக	உங்க க் 	எந்தக்	கட்டடம்
ெசளகரியமா	இ க் ம் 	பார்த் ச்	ெசால் ங்ேகா.	அைதக்	காலி	பண்ணிக்
ெகா த் விடச்	ெசால்கிேறன்"	என்றார்	 ர்த்தி.

	

"ெராம்ப	உயரமான	கட்டடமா	இ ந்தா	அ க்க 	ெமாட்ைட	மா க் ப்	ேபாறத் க் க்
கஷ்டப்ப ேம..."

	

"அைதப்	பற்றி ம்	கவைலப்பட	ேவண்டாம்.	அப்பளம்	இட் 	 க்கிற	வைர	தனி
லிஃப்ட்	ேவைல	ெசய் ம்.	அந்தக்	கட்டடம்	 ராைவ ம்	அப்பள
பார்ட்ெமண் க்காகேவ	ஒ க்கிவிடச்	ெசால்கிேறன்,	ேபா மா?"

	



"எேதஷ்டம்..."	என்றாள்	பாட் .

	

அன் 	மாைலேய	தி மண	ேகாஷ் ைய	ஏற்றிச்	ெசன்ற	விமானம்	வாஷிங்டைன
ேநாக்கிப்	பறந்த .	பால்காட்	லல்லிதான்	ஏர்ேஹாஸ்ட்டஸ்!

	

"வாஷிங்	ேசாடா க் 	எத்தைன	மணிக் ப்	ேபாய்ச்	ேச ம் ?"	என் 	லல்லிையக்
ேகட்டாள்	பாட் .

	

லல்லி	சிரித் விட் ,	"வாஷிங்	ேசாடா	இல்ைல	பாட் 	வாஷிங்டன்	பார்த் ண்ேட
இ ங்ேகா,	இன் ம்	ெகாஞ்ச	ேநரத்திேல	ெதரியப்	ேபாகிற !"	என்றாள்.

	

எல்ேலா ம்	கண்ணா 	ஜன்னல்	வழியாக	எட் ப்	பார்த்தார்கள்.

	

வாஷிங்டன்	நகரம்	ெதரிந்த .

	

"அேதா	உயரமாகத்	ெதரிகிறேத!	அ 	என்ன?"	என் 	ேகட்டாள்	அத்ைத.

	

"அ தான்	வாஷிங்டன்	மா ெமண்ட்.	ஞாபகார்த்த	ஸ் பி.	555	அ 	உயரம்”
என்றாள்	லல்லி.

	



"ெபன்சிைலக்	 ராகச்	சீவிக்	 த்திட் 	ைவத்தி க்கிற	மாதிரியல்லவா	கட்
ைவத்தி க்கிறார்கள்?"	என்றாள்	பாட் .

	

"ெமாட்ைடயாகக்	கட் யி ந்தால்	அப்பளம்	உலர்த்த	உத ேம	என் 	பார்க்கிறாேயா?
"	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.

	

=========
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"இ தான்	வாஷிங்டன்	 .ஸி.	என்றான்	 ல்லி	பஞ் .

	

"அெதன்னடா	 .ஸி.	ஏ.ஸி.ன் ?...	வாஷிங்டன்	என் 	ெசான்னால்	ேபாதாேதா?"
என் 	ேகட்டார்	மாமா.

	

"ஒ ேவைள	இங்ெகல்லாம்	 .ஸி.	கெரண்ட்டா	யி க் ம்"	என்றார்	சாம்பசிவ
சாஸ்திரிகள்.

	

அம்மாஞ்சி	வாத்தியா க் ச்	சிரிப் த்	தாங்கவில்ைல.	"சாஸ்திரிகேள!	உமக் த்
ெதரியாவிட்டால்	அசட் ப்	பிசட்ெடன் 	உளறாேத ம்.	 .ஸி.	என்றால்	அ
இனிஷியலய்யா.	இ டத்	ெதரியாமல்	அெமரிக்கா க் க்	கிளம்பி
வந் விட் ேர!”	என் 	பரிகாசம்	ெசய்தார்.

	

"அ 	கெரண்ட் மில்ைல,	இன்ஷிய மில்ைல;	 .ஸி.	என்றால்	 ஸ் ரிக்ட்	ஆப்
ெகாலம்பியா	என் 	அர்த்தம்"	என்றான்	 ல்லி	பஞ் .

	

"ஒேகா,	அப்ப யா	விஷயம்?"	என்றார்	மாமா.

	

விமானம்	வாஷிங்டன்	நகைர	ெந ங்கிக்	ெகாண் ந்த .	-



	

"அேதா	ெவள்ளி	ரிப்பன்	மாதிரி	ெதரிகிறேத,	அ 	என்னம்மா?"	என்
ஏர்ேஹாஸ்ட்டஸ்	லல்லிையப்	பார்த் க்	ேகட்டாள்	அத்ைத.

	

"அ தான்	ெபாேடாமாக்	நதி"	என்றாள்	லல்லி.

	

"ேபாடா	மக் 	நதியா?"	என் 	ேகட் விட் ச்	சிரித்தார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"ேபாடா	மக் மில்ைல.	வாடா	 த்திசாலி மில்ைல...	‘ெபேடாமாக்’	என் 	சரியாகச்
ெசால் ம்	"	என் 	சாஸ்திரிகைளத்	தி த்தினார்	அம்மாஞ்சி.

	

"திவ்யமான	தீர்த்தம்.	ெமட்ராஸுக் ப்	ேபாகிறேபா 	நாைலந் 	ெசம்பிேல	எ த் க்
ெகாண் 	ேபாக ம்!"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"இ 	 ட	கங்கா	தீர்த்தமா	என்ன,	ெசம்பிேல	அைடத் க்	ெகாண் 	ேபாவதற் ?
அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்,	சாஸ்திரிகளின்	அசட் த்தனத்ைத	எண்ணித்	தைலயில்
அ த் க்	ெகாண்டார்.

	

"நதிக் ப்	பக்கத்திேல	 ளம்	மாதிரி	ஒன் 	ெதரிகிறேத,	அ 	என்னடா	பஞ் ?"
என் 	ேகட்டார்	மாமா.

	



"அ க் 	‘ைடடல்	ேபஸின்’	என் 	ெபயர்.	வாஷிங்டனிேலேய	ெராம்ப	அழகான	இடம்
அ .	அைதச்	 ற்றி ம்	இ ப்ப 	ஜப்பான்	ேதசத் 	ெசர்ரி	மரங்கள்.	ஏப்ரல்
மாதத்திேல	அந்த	மரங்கள்	 த் க்	 ங்கறேபா 	கண்	ெகாள்ளாக்	காட்சியாக
இ க் ம்.	அைதப்	பார்க்கப்	பல	ேதசங்களிலி ந் 	காதலர்கள்	ேஜா 	ேஜா யாக
வ வார்கள்"	என் 	 றிக்ெகாண்ேட	லல்லிைய	ஒ ைற	கைடக்	கண்ணால்
கவனித்தான்	பஞ் .

	

"சாஸ்திரிகேள!	நாம்	இரண் 	ேப ம்	இன்ைறக்ேக	ேஜா யாகப்	ேபாய்	ஸ்நானம்
ெசய் விட் 	வந் 	விடலாம்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.	.

	

"அேதா	ஒ 	மண்டபம்	ெதரிகிறேத,	அ தான்	லிங்கன்	மண்டபம்"	என்றான்	பஞ் .

	

"ஆப்ரஹாம்	லிங்கன்	மண்டபமா?"	என் 	ேகட்டார்	மாமா.

	

"ஆமாம்"	என்றான்	பஞ் .

	

‘ஹர	ஹர’	என் 	அந்த	மண்டபத்ைத	ேநாக்கிக்	கன்னத்தில்	ேபாட் க்	ெகாண்டார்
சாஸ்திரிகள்.

	

"சாஸ்திரிகேள,	எ க்காக	இப்ேபா 	கன்னத்தில்	ேபாட் க்	ெகாள்கிறீர்கள்?"
அம்மாஞ்சி	ேகட்டார்.

	

"லிங்கம்	ைவத் 	மண்டபம்	கட் யி க்காேள!	மஹாலிங்கம்,	ஜம் லிங்கம்	மாதிரி



அெமரிக்காவிேல	ஆப்ரஹாம்	லிங்கம்	விேசஷம்	ேபாலி க் ”	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

சாஸ்திரிகள்	ெசான்னைதக்	ேகட் க்	 ங்கிச்	சிரித்தனர்	அைனவ ம்.

	

"பாவம்,	சிரிக்காதீங்க!	சாஸ்திரிகள்	அப்பாவி	மனிதர்!	அெமரிக்கா க் ப்
ேசால்லிேயா?	க த்திேல	லிங்கம்	கட் க்கிறவா க் த்தான்	லிங்கன்

ேப ங்கற 	அவ க் த்	ெதரியா "	என் 	வியாக்கியானம்	ெசய்தார்	அம்மாஞ்சி.

	

‘ேபஷ்	இவர்	அவைரவிட	பிரகஸ்பதி!’	என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டான்	பஞ் .	-

	

"எல்ேலா ம்	அங்ேக	பா ங்கள்.	ேகபிடல்	ேடாம்	ெதரிகிற ”	என்றாள்
ஏர்ேஹாஸ்ட்டஸ்.

	

அைனவ ம்	லல்லி	 ட் க்	காட் ய	அந்தக்	கட்டடத்ைதேய	கண்	ெகாட்டாமல்
பார்த்தார்கள்.

	

"அேடயப்பா	இவ்வள 	ெபரிய	கட்டடம்?	இட் லிப்	பாைன	 	மாதிரி	பிரமாண்டமா
இ க்ேக!"	என் 	அதிசயப்பட்டனர்	அத்ைத ம்,	பாட் ம்.

	

"உலகிேலேய	மிக ம்	 க்கியமான	கட்டடம்	இ "	என்றான்	பஞ் .

	



"அெமரிக்காள்	சாமான்யப்பட்டவாளா	என்ன?	இந்தியா க் க்	ேகா 	ேகா யா
‘ெஹல்ப்’	பண் கிறவாளாச்ேச!	அவா	தீர்க்கா சா	யி க்க ம்"	என்
ஆசீர்வதித்தார்.அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்.

	

"இப்ேபா 	விமானம்	கீேழ	இறங்கப்	ேபாகிற .	எல்ேலா ம்	ெபல்ட்ைடப்	ேபாட் க்
ெகாள் ங்கள்"	என் 	எச்சரித்தாள்	ஏர்ேஹாஸ்ட்டஸ்.

	

சாஸ்திரிக ம்,	அம்மாஞ்சி ம்	ெபல்ட்ைட	மாட் க்	ெகாண்டனர்.

	

"சாஸ்திரிகேள,	உம்ம	ஆ சிேல	"ெபல்ட்	ேபாட் க்	ெகாள் வதற் 	உமக் 	ஒ
சான்ஸ்	கிைடச் 	பா ம்!"	என் 	சாஸ்திரிகைளப்	பரிகாசம்	ெசய்தார்	அம்மாஞ்சி.

	

"அ 	மட் மா?	‘சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்...	வாஷிங்டன்	ரிடர்ன்ட்’	என் 	ேவ
ெசால்லிக்	ெகாள்ளலாேம!	:	என்றான்	 ல்லி	பஞ் .

	

விமான	நிைலயத்தில்	ேமேரஜ்	பார்ட் ைய	அைழத் ச்	ெசல்ல	ராக்ஃெபல்லர்
உறவினர்கள்	கார்கேளா 	வந் 	காத்தி ந்தனர்.

	

ேமேரஜ்	பார்ட் 	வரப்	ேபாகிற	ேசதி	இதற் ள்	வாஷிங்டன்	 வ ம்	பரவிவிடேவ,
விமான	நிைலயத்தில்	ெப ங் ட்டம்	 விட் ந்த .

	

"அம்மாஞ்சி	ெவளிேய	பார்த்தீரா	 ட்டத்ைத...	எள் ப்	ேபாட	இடமில்ைல"	என்றார்
சாஸ்திரிகள்.



	

அப்ப யா!"	என் 	 றிய	அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்	சட்ெடன் 	இ ப்பில்
ெச கியி ந்த	ெபாட்டலத்திலி ந் 	நா 	எள்ைள	எ த் ப்	ேபாட் ப்	பார்த்தார்.

	

"இெதல்லாம்	ெவள்ைளக்காராள்	ேதசம்.	கண்ட	இடத்தில்	 ப்ைப	ேபாடக்	 டா "
என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்	விமானத்ைத	விட் 	இறங்கிய தான்	தாமதம்,	பத்திரிைக
நி பர்கள்	அவைரச்	 ழ்ந் ெகாண் 	ேகள்வி	ேகட்க	ஆரம்பித் விட்டார்கள்.
காமிராக்காரர்கள்	பல	ேகாணங்களில்	அவைரப்	படெம த் க்	ெகாண்டனர்.

	

"உங்கள்	ெபயர்?"	ஒ 	நி பர்	ேகட்டார்.

	

"அம்மாஞ்சி!"

	

"நீங்கள்	கீேழ	ேபாட் ர்கேள,	அதற் 	என்ன	ெபயர்?

	

"எள்!"

	

"என்ன	ெஹல்லா?	அைத	ஏன்	கீேழ	ேபாட் ர்கள்?



	

"நான்	ஆகாசத்திேலதான்	விட்ேடன்.	அ 	கீேழ	வி ந் விட்ட ."

	

"ெஹல் க் ள்	என்ன	இ க்கிற ?"

	

"எண்ெணய்!"

	

"எண்ெணய்	என்றால்...?"

	

"ஆயில்...!"

	

"ஆயிலா?	அவ்வள 	சிறிய	வஸ் க் ள்	ஆயிலா?	ஒண்டர் ல்!..."	என்றனர்
நி பர்கள்.

	

அவ்வள தான்!	வாஷிங்டன்	பத்திரிைககளிெலல்லாம்	அம்மாஞ்சியின்
ைகப்படத் டன்	"எள் க் ள்	ஆயில்	இ க்கிற 	என் ம்	மகத்தான
உண்ைமையக்	கண் பி த் ள்ள	இண் யன்	சாஸ்திரி!	அதாவ ,ஸயண் ஸ்ட்!"
என்ற	ெசய்திையப்	பிர ரித் ப்	ெப ம்	பரபரப்ைப	உண்டாக்கி	விட்டனர்.

	

உடேன	அெமரிக்காவி ள்ள	எண்ெணய்க்	கம்ெபனி	 தலாளிக ம்,	 தத் வ
ஆராய்ச்சி	நி ணர்க ம்	அவசரம்	அவசரமாக	ஸயண் ஸ்ட்	அம்மாஞ்சிையப்	ேபட்



காணப்	 றப்பட் விட்டார்கள்!

	

"எள் க் ள்	எண்ெணய்	இ க்கிற	மர்மத்ைத	ஸயண் ஸ்ட்	அம்மாஞ்சி
ெடலிவிஷன்	ேபட் யில்	விளக்கிச்	ெசால்வார்"	என் 	மாைலப்	பத்திரிைககளில்
இன்ெனா 	ெசய்தி	ெவளியாயிற் !

	

ராக்ஃெபல்லர்	உறவினர்க க் ,	கல்யாண	ேகாஷ் யினைர	ஒவ்ெவா வராக
அறி கப்ப த்தி	ைவத்தனர்	 ர்த்தி	தம்பதியர்.	அப் றம்	எல்ேலா ம்
‘கான்ஸ் ஷன்	அெவன் ’	வழியாக	ஜார்ஜ்	ட க் 	அைழத் ச்
ெசல்லப்பட்டனர்.

	

பக்கத்தில்	பக்கத்தில்	எட் க்	கார்கள்	ெசல்லக் ய	அள க் 	மிக	விசாலமா
யி ந்த 	அந்தச்	சாைல.

	

"ஜானவாச	ஊர்வலத் க் 	ஏற்ற	இடம்...	ெராம்ப	அழகாயி க்கிற "	என்றார்
மாமா.

	

"நடத்திவிட்டால்	ேபாச் !	அைதெயல்லாம்	தீர்மானிக்கத்தாேன	வந்தி க்ேகாம்.
நகரம்	 ராைவ ம்	ஒ 	 ைற	நன்றாகச்	 ற்றிப்	பார்த் விடலாம்.	பிற
ஒவ்ெவான்றாக	 	ெசய்ேவாம்.	ஜார்ஜ்	ட னில்தான்	நாெமல்லாம்	தங்கப்
ேபாகிேறாம்"	என்றார்	 ர்த்தி.

	

"ெமட்ராஸ்	மாதிரி	இங்ேக ம்	ஒ 	ஜார்ஜ்	ட ன்	இ க்கிறதா?	அப்ப ன்னா	ெராம்ப
ெசளகரியமாப்	ேபாச் !	ெகாத்தவால்சாவ 	 ட	இ க் ம்"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.



	

"ஒய்!	ெகாத்த	வால்	சாவ ம்	கிைடயா .	ெகாண் த்ேதாப் ம்	கிைடயா .
ேபஷான	இடமய்யா	இ 	வந் 	பா ம்	ஒவ்ெவா 	வீட்ைட ம்"	என்றார்	பஞ் .

	

"நமக்ெகல்லாம்	ஜார்ஜ்	ட னில்	தான்	ஜாைக	ஏற்பா 	ெசய்யப்	பட் க்கிற
என்றாள்	மிஸஸ்"	 ர்த்தி.

	

கார்கள்,	ஜார்ஜ்	ட ன்	ஜாைகக் 	 ன்னால்	ேபாய்	நின்றன.

	

அம்மாஞ்சி ம்,	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிக ம்	காைரவிட் 	இறங்கிய தான்	தாமதம்.
உடேன	ஸ்நானத் க் ப்	 றப்பட் விட்டனர்.	இ வ ம்	இன்ெனா 	காைர	எ த் க்
ெகாண் 	ெபாேடாமாக்	நதிக்கைர	ஓரமாகேவ	 ணி	 ைவப்பதற் 	வசதியாகக்
கல்	இ க்கிறதா	என் 	பார்த்தப ேய	ேபாய்க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

	

"அேதா,	அேதா	ஒ 	கல்!"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

" ைரவர்	ஸார்!	நி த் ங்ேகா!"	என்றார்.அம்மாஞ்சி.	 ைரவர்	காைர	நி த்திய ம்
இ வ ம்	நதியில்	இறங்கிக்	கல்ைல	வாட்டமாகப்	 ரட் ப்	ேபாட் க்	ெகாண்
ேவட் 	 ைவக்கத்	ெதாடங்கினர்!

	

அவர்கள்	இ வ ம்	 ணி	 ைவக் ம்	சத்தத்ைதக்	ேகட் விட் ச்	சாைலயில்
ேபாய்க்	ெகாண் ந்தவர்கள்	ேவ க்ைக	பார்க்க	வந் விட்டனர்.	சற் 	ேநரத் க்
ெகல்லாம்	அந்த	இடத்தில்	ெப ம்	 ட்டம்	 	விட்ட .	-



	

"வாஷிங்டனில்	 ட	ெராம்பப்	ேபர்	ேவைல	ெவட் 	இல்லாமல்	இ ப்பார்கள்
ேபாலி க்கிறேத!	நாம்	ேவட் 	 ைவப்பைத	ஒ 	அதிசயமாகப்	பார்த் க்	ெகாண்
நிற்கிறார்கேள!	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"ஆமாம்;	ெமட்ராஸில்	 வம்	நதியிேல	எ ைம	மா கள்	 ளிப்பைத	நம்
ஊர்க்காரர்கள்	வாராவதி	ேமல்	கவிந் 	ெகாண் 	ேவ க்ைக	பார்ப்பதில்ைலயா?
அந்த	மாதிரி	தான்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"மேடர்!	மேடர்!”	என் 	கல்	மீ 	ேவட் ைய	ஓங்கி	அைறந்தார்	சாம்பசிவ
சாஸ்திரிகள்.	-

	

" ணியால்	ஓங்கி	அ த் க்	கல்ைல	உைடக்கப்	பார்க்கிறார்..."	என்றார்	ேவ க்ைக
பார்த் க்	ெகாண் ந்தவர்களில்	ஒ வர்.

	

சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகைளச்	 ட் க்காட் ,	"அவர்	 ேஷவ்	மாதிரி	இ க்கிறார்”
என்றார்	ஒர்	அெமரிக்கர்.

	

"ஒ ேவைள	 ேஷவ்தான்	இப்ப 	ேவஷம்	ேபாட் க்	ெகாண் 	வந்தி க்கிறாேரா,
என்னேவா?	“என்றார்	இன்ெனா 	அெமரிக்கர்.

	

"டஃப்ட்	இ க்கிறேத!"	என்றார்	மற்ெறா வர்.

	



இதற் ள்	அம்மாஞ்சி	ஈர	ேவட் ையப்	பிழிந் 	ெகா வி	ஒற்ைறக்	ைகயால்	நா
தடைவ	 ம் கிற	மாதிரி	‘படார்	படார்’	என் 	உதறினார்.	கைரயில்

யி ந்தவர்கள்	அைதக்	கண் 	சிரித்தார்கள்.

	

"ேவட் ையப்	பிழிந் 	உத வைதக் ட	ஒ 	ெபரிய	கைல	என் 	எண்ணிக்
ெகாண் க்கிறார்கேள	இந்த	அெமரிக்கர்கள்”	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

ேவட் ைய	ெசர்ரி	மரம்	ஒன்றில்	கட் க்	காய	ைவத் விட் ,	இ வ ம்	நதியில்
ங்கிக்	 ளித்தார்கள்.

	

சாஸ்திரிகள்	தண்ணீரில்	 ங்கி	எ கிறேபாெதல்லாம்	‘ஹாரி	ஹாரி’	என் 	ஹரி
நாமத்ைதச்	ெசால்லிக்	ேகாஷித்தார்.

	

கைரயில்	நின் 	ெகாண் ந்த	ஹாரி	(Harry)	என்ற	ெபய ைடயவர்கள்	எல்லாம்
தங்கள்	ெபயைரத்	தான்	ெசால் கிறார்	என் 	எண்ணி	மகிழ்ந்தார்கள்.

	

ளித் 	 த்த ம்,	சம் டத்திலி ந் 	வி திைய	எ த் க்	 ைழத் 	ெநற்றியில்
இட் க்	ெகாண்டார்	அம்மாஞ்சி.	ஈரமாக	இ ந்த	வி தி	உலர்ந்தேபா
அம்மாஞ்சியின்	ெநற்றியில்	பட்ைடயாக	 ன் 	ெவள்ைளக்	ேகா கள்	பளிச்சிட்டன.

	

அைதக்	கண் விட்டப்	பத்திரிைக	நி பர்கள்	பாய்ந்ேதா 	வந் ,
அம்மாஞ்சிைய ம்,	சாஸ்திரிகைள ம்	நிற்க	ைவத் ப்	படெம த் க்
ெகாண்டார்கள்.

	



ெநற்றியில்	பளிச்சிட்ட	 ன் 	ேகா கைள ம்	ஒ 	நி பர்	இஞ்ச்	ேடப்பால்	அளந்
ெகாண் 	ேபானார்.

	

" 	இண் யன்	ஸயண் ஸ்ட்ஸ்	ேடக்	ேதர்	பாத்	இன்	ரிவர்	ெபாேடாமாக்!"

	

"தி	ஸீக்ெரட்	ஆப்	தி	ேஸக்ரட்	ப டர்	!	"	என் 	பத்திரிைககளில்	ெவளியான
ெசய்திகைள	அெமரிக்க	மக்கள்	ஆர்வத்ேதா 	வாங்கிப்	ப த்தனர்.	அம்மாஞ்சி ம்,
சாஸ்திரிக ம்	ெசர்ரி	மரத்தில்	உலர்த்தியி ந்த	ேவட் ைய	எ த் க்	கட் க்
ெகாள் கிறேபா 	காமிராக்காரர்கள்	அவர்கைளத்	 ரத்திச்	ெசன்றனர்.

	

"அடாடா	இந்த	நி பர்கள்	நம்ைம	ேவஷ் 	மாற்றிக்	ெகாள்ளக்	 ட	விடமாட்டார்கள்
ேபாலி	 க்ேக!"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"அ 	மட் மா?	ெடலிவிஷன்ேல	ேவேற	இன்டர்வி 	இ க்காம்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"நீர்	எள்ைளப்	பற்றிப்	ேப ம்;	நான்	வி திையப்	பற்றி	ஒ 	ெலக்சர்	அ ச் டேறன்"
என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

அவர்களி வ ம்	ஜாைகக் த்	தி ம்பி	வந்த ம்,	"இரண் 	ேப ம்	எங்ேக
ேபாய்விட் ர்கள்	இவ்வள 	ேநரம்?	மணி	பன்னிரண் 	ஆகப்	ேபாகிறேத...	வந்த
ேவைலையக்	|	கவனிக்க	ேவண்டாமா?..."	என் 	ேகட்டார்	அய்யாசாமி.

	

"ஸ்நானம்	ெசய்ய	ெபர்ேடாமாக்	ரிவ க் ப்	ேபாயி ந்ேதாம்.	அங்ேக	ஜனங்கள்



எங்கைளச்	 ழ்ந் 	ெகாண் 	விட்டார்கள்.	அவர்களிடமி ந் 	தப்பித்
வ வதற் ள்	ெப ம்	பாடாகிவிட்ட .	எள் க் ள்	எண்ெணய்	இ க்கிற 	என்கிற
ரகசியத்ைதக்	கண் பி த் 	விட்ேடனாம்.	நல்ல	ேவைள!	எள்ைளேய	நான்தான்
கண் பி த்ேதன்	என் 	ெசால்லாமல்	விட்டார்கேள!	"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ஒ 	மணிக் 	நாம்	எல்ேலா ம்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்ல டன்	ெவளிேய	ேபாய்
‘டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸ்’,	‘ஸம்மர்	ஹ ஸ்’ஆகிய	இரண் 	மாளிைககைள ம்
பார்த் விட் 	வரேவண் ம்.	ெராம்பப்	ெபரிய	மாளிைகயாம்.	ஒன்றில்	ெபண்
வீட் க்காரர்க ம்,	இன்ெனான்றில்	பிள்ைள	வீட் க்காரர்க ம்	இறங்கிக்
ெகாள்ளலாம்	என் 	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	ெசால்கிறார்..."	என்றார்	 ர்த்தி.

	

"ரா 	காலத் க் 	 ந்திேய	 றப்பட் 	விடலாமா?"	என் 	ேகட்டார்	மாமா.

	

" க்கியமாக	அப்பளம்	இ வதற் ம்,	உலர்த் வதற் ம்	இடத்ைதப்	பார்த் 	
ெசய்ய ேம..."	என் 	கவைலப்பட்டாள்	அத்ைத.

	

"ஸம்மர்	ஹ ஸில்	நமக்காக	ெஹலிகாப்டர்	காத் க்	ெகாண் க்கிறதாம்.	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்,	அத்ைதைய ம்,	பாட் ைய ம்	ெஹலிகாப்டரில்	அைழத் க்
ெகாண் 	ேபாய்,	வாஷிங்டனி ள்ள	ெமாட்ைட	மா கைளெயல்லாம்	ஒன் விடாமல்
காட்டப்	ேபாகிறாளாம்.	எந்த	மா 	ேதைவயானா ம்	அந்த	மா யில்	அப்பளம்
உலர்த் வதற் 	சர்க்காரிடம்	பர்மிஷன்	வாங்க	 மாம்..."	என்றாள்	மிஸஸ்
ர்த்தி.

	

"ெஹலிகாப்டரில்	ஏரியல்	ஸர்ேவயா?"	என் 	ேகட்டார்	மாமா.

	



"ெராம்ப	ெசளகரியமாப்	ேபாச் .	ஒவ்ெவா 	மா யாக	ஏறி	இறங்க ேம	என்
பயந் 	ெகாண் ந்ேதன்”	என்றாள்	அத்ைத.

	

	

பகல்	ஒ 	மணி	இ க் ம்.	எல்ேலா ம்	கிளம்பி,	வழியி ள்ள
ெத க்கைளெயல்லாம்	பார்த் க்ெகாண்ேட	ஸம்மர்	ஹ ஸுக் ப்	ேபானார்கள்.

	

"ஜார்ஜ்	ட ன்	ெராம்ப	நன்றாயி க்கிற .	ேபஷான	வீ கள்.	ெத க்க ம்
அகலமாயி க்கின்றன.	ஷாப் க்க ம்,	ஸ்ேடார்க ம்	நிைறய	இ க்கின்றன”
என்றார்	அய்யாசாமி.	–

	

"ெவற்றிைல	பாக் க்	கைடதான்	இல்ைல..."	என் 	 ைறப்பட்டார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ஏன்?	ெபா 	மட்ைட	காலியாகிவிட்டேதா?"	என் 	ேகட்டார்	சாஸ்திரிகள்.

	

ேபசிக்	ெகாண்ேட	எல்ேலா ம்	ஸம்மர்	ஹ ைல	அைடந்தார்கள்.

	

"அடாடா	எவ்வள 	ெபரிய	மாளிைக!	மயேன	சி ஷ் த்த	மாதிரி	அல்லவா
இ க்கிற ?"	என் 	வியந்தார்	மாமா.

	

"இந்த	இடம்	ேபா மா?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.	-	.



	

"ஏேதஷ்டம்;	 ர்த்தத்ைத	இந்த	வீட் ல்தான்	ைவத் க்	ெகாள்ள	ேவண் ம்"
என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"வீடா	இ ?	மாளிைக	என் 	ெசால் ம்	என் 	தி த்தினார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"ெமட்ராஸ்	ேகாவிந்தப்ப	நாயக்கன்	ெத 	சத்திரம்	ெகட் 	ேபாங்க!	என்றார்
அம்மாஞ்சி.

"இதிேல	ஒ 	 க் 	இைணயா மா	அ "	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

" ணி	உலர்த் வதற் த்தான்	ெகா ேய	இல்ைல"	என்றாள்	அத்ைத.

	

"ெகா 	என்றால்	என்ன?	"ெவன் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"Flag”	என் 	அம்மாஞ்சி	தமக் த்	ெதரிந்த	இங்கிலீஷில்	அைத	ெமாழி	ெபயர்த் ச்
ெசான்னேபா 	லல்லி ம்,	பஞ் ம்	சிரித் விட் ,	ெகா 	என்றால்	என்ன	என்பைத
மிஸ்ஸ்	ராக்ஃெபல்ல க் ப்	 ரி ம்ப 	விளக்கிச்	ெசான்னார்கள்.

	

"ெத வில்	 ர்த்தப்	பந்தல்	ேபா கிறேபா 	அந்த	ஆட்களிடம்	ெசால்லி	அப்ப ேய
ெகா ம்	கட் க்	ெகாள்ளலாம்.	இதற்ெகல்லாம்	ராக்ஃெபல்லர்	மாமிையத்
ெதாந்தர 	ெசய்யக்	 டா "	என்றாள்	ெபண் க் 	மாமா.

	



"சரி,	மா யில்	ெஹலிகாப்டர்	ெர யாயி க்கிற .	அத்ைத,	பாட் ,	மிஸஸ்	 ர்த்தி,
லல்லி	நா 	ேப ம்	வா ங்கள்	ேபாகலாம்	"	என் 	அைழத்தாள்	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்.

	

ெவங்கிட் ம்	அவர்கேளா 	ெதாற்றிக்	ெகாண்டான்.

	

அத்ைத,	பாட் 	‘ஜமா’ைவ	ஏற்றிக்	ெகாண்ட	ெஹலிகாப்டர்	ஜம்ெமன் 	வானில்
பறக்கத்	ெதாடங்கிய .

	

=============

	

	

	



����������	4.	�

	

ேலாரிட்டா க் 	வாஷிங்டன்னில்	‘ேபார்’	அ த்த .	காரணம்,	அவ ைடய
சிேநகிதி	வசண்டா	அ கில்	இல்லாத தான்.	கார்ட க் ள்	ெசன் 	ஒவ்ெவா
ஞ்ெச யாகப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தாள்.	அெதல்லாம்	அவ க்

ரசிக்கவில்ைல.	‘என்ன	இ ந்தா ம்	‘டாஞ் ர்	ஃபிளவர்	பஞ்ச்’ க் 	ஈடா மா?’
என் 	எண்ணிக்	ெகாண்டாள்.

	

வசந்தாவின்	நிைன 	ேதான்றேவ,	உடேன	தன்	‘ேதாளி’க் 	ெலட்டர்	எ தப்
ேபாய்விட்டாள்.

	

" யர்	வசண்டா!	இப்ேபா 	நான்	ேமேரஜ்	பார்ட் டன்	வாஷிங்டன்	வந்தி க்கிேறன்.
என்	டா ம்,	மம்மி ம்,	உன்	டா ம்,	மம்மி ம்	இங்ேகதான்	இ க்கிறார்கள்.	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்	ஒன்	மினிட்	 ட	ஒய்வில்லாமல்	அைலந் 	ெகாண் க்கிறார்.
ேமேரஜ்	ெராம்ப	கிராண்டாக	நடக் ம்	ேபாலி க்கிற .	இங்ேக	சம்மர்	ஹ ைஸச்
ற்றி ம்	பி ட் ஃ ல்	கார்டன்!	ஃபிளவர்ஸ்	ெவரி	ைநஸ்!	ஆனால்	டாஞ் ர்

ஃபிளவர்ஸ்	மாதிரி	வாசைன	இல்ைல.

	

அம்மாஞ்சி	-	ஸாஸ்ட்ரி	என் 	இரண் 	ேபர்	வந்தி க்கிறார்கள்.	ெவரி	ஹ் மரஸ்
பீபிள்!	அவர்கைளப்	பார்த்தால்	லாரல்	அண்ட்	ஹார் ையப்	ேபால்	இ க்கிற .	என்
டா ம்,	மம்மி ம்	பிைரட்க் ம்	பார்ட் டன்	‘டம்பர்ட்டன்	ஒக்ஸ்’	மாளிைகையப்
பார்க்கப்	ேபாயி க்கிறார்கள்.	ேமேரஜ்	அேநகமாக	ஏப்ரல்	மாதத்தில்	நடக் ம்	என்
ேதான் கிற .	இன் ம்	’ேடட்’	நிச்சயமாகவில்ைல.	‘ மாேரா’ க் ள்	எல்லாம்
ெதரிந் வி ம்.	நீ	இல்லாமல்	எனக் 	இங்ேக	ெபா ேத	ேபாகவில்ைல.	உன்
ஹஸ்ெபண் டன்	நீ	அ த்த	வாரேம	வாஷிங்டன்	வந் வி .	இங்ேக	‘ஸ்ப்ரிங்’
ஆரம்பமாகப்	ேபாகிற .	ெசர்ரி	பிளவர்ஸ்,	டாக் ட்,	 லிப்ஸ்,	மக்ேனாலியா	எல்லாம்
ெவரி	ெவரி	பி ட் லா	யி க் ம்.	இந்த	ஸம்மர்	ஹ ஸ்	கார்டனில்	ெபரிய	ெபரிய



மரங்கள்	இ க்கின்றன.	நீ	வந்தால்	அவற்றிேல	ஊஞ்சல்	கட் 	விைளயாடலாம்.
ெராம்ப	ஜாலியாக	இ க் ம்.

	

உன்	அன் ள்ள,

ேலாரிட்டா.

	

பி. 	:	நீ	வ ம்ேபா 	எனக் 	ஆ 	 ன்	கமர்கட்	வாங்கி	வர ம்.

	

*****

"சாஸ்திரிகேள	மணி	 ன்றாகப்	ேபாகிற .	ெவளிேய	ெகாஞ்ச	 ரம்	]வாக்கிங்’
ேபாய்விட் 	வரலாமா?"	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ைசக்கிள்	இ ந்தால்	ஜார்ஜ்	ட ன்	 ேம	ஒ 	 ற் ச்	 ற்றிப்	பார்த் விடலாம்"
என் 	ஆைசப்பட்டார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"உம்	தரித்திர	 த்தி	உம்ைம	விடவில்ைலேய!	வாஷிங்டனில்	வந் 	ைசக்கிளில்
ேபாகிறாராம்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"நடந் 	ேபாவ 	மட் ம்	 ேபர	 த்தியாக் ம்?..."	என்றார்	சாஸ்திரி.

	



"அதற் 	‘வாக்கிங்’	ேபாவ 	என் 	ெபயர்.	அேதா	பா ம்,	எத்தைன	ேபர்	ேஜா
ேஜா யாக	வாக்கிங்	ேபாகிறார்கள்	என் ..."

	

"அவர்கெளல்லாம்	எங்ேக	ேபாகிறார்கள்?"

	

"சிலேபர்	சர்க்காரமா க் ப்	ேபாவார்கள்.	சில	ேபர்	ஷாப்பிங்	ேபாவார்கள்.	"

	

"எனக் ம்	ெகாஞ்சம்	ஷாப்பிங்	ேபாக ம்"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.	-

	

"எ க் ?"

	

" 	வ ஷத் ப்	பஞ்சாங்கம்	வந்தி ந்தால்	வாங்க ம்!"

	

"சாஸ்திரிகேள,	யாராவ 	சிரிக்கப்	ேபாறா...	வாைய	 க்	ெகாண் 	என்ேனா
வா ம்.	மண்ட்ேராஸ்	பார்க்	பக்கமாகப்	ேபாய்விட் 	வரலாம்."

	

"உமக் 	வழி	ெதரி மா?"

	

"ெதரியாமல்	என்ன?	சம்பந்தியாத் க்காராள்	தங்கப்	ேபாறாேள	டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸ்,
அந்த	வீட்ைடத்	தாண் 	ஆர்.	ஸ்ட்ரீட்	வழியா	நடந்தால்,	ெகாஞ்ச	 ரத்தில்



மண்ட்ேராஸ்	பார்க்	நாம்	தங்கியி க்கிற	சம்மர்	ஹ ஸ்	ேமல்	மா யிேலயி ந்
பார்த்தாேல	ெதரியறேத!"

	

"வாஷிங்டன்	நகரத்ைதேய	நீர்தான்	நிர்மாணித்த	மாதிரி	அல்லவா	ேப கிறீர்?"
என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"தக்ளிைய	எ த் க்	ெகாண் ரா?	பார்க்	ெபஞ்சிேல	உட்கார்ந் 	ெகாண் க்கிற
ேநரத்திேல	 ற்கலாேம	!	"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

அய்யாசாமி,	 ர்த்தி,	ஹாப்ஸ்	தம்பதியர்,	பிள்ைள	வீட் க்காரர்கள்	எல்ேலா ம்
எதிரில்	வந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.

	

"எங்ேக	 றப்பட் 	விட் ர்கள்?	என் 	அம்மாஞ்சிையப்	பார்த் க்	ேகட்டார்	 ர்த்தி.

	

"மண்ட்ேராஸ்	பார்க்	வைர	வாக்கிங்	 றப்பட்ேடாம்.	டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸ்	பங்களாைவப்
ேபாய்ப்	பார்த்தீர்களா?	வசதியாக	இ க்கிறதா?"	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ெராம்ப	ெசளகரியம்.	இரண் 	வீ க ம்	 ப்பி 	 ரத்தில்	இ க்கின்றன.
நீங்களி வ ம்	சீக்கிரம்	தி ம்பி	வந் வி ங்கள்”	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"ஒ	எஸ்	ெஸவன்	தர்ட் க் ள்	வந் வி கிேறாம்"	என்றார்	சாஸ்திரி.



.

"அவ்வள 	ேநரம்	ஆ மா?"	என் 	ேகட்டார்	அய்யாசாமி.

	

ஆறைர	மணிக் ள்	என் தான்	சாஸ்திரிகள்	ெசால்ல	நிைனத்தார்.	ஆனால்
அவ க் 	ஆறைர	என்பதற் 	இங்கிலீஷ்	ெதரியா .	ெஸவன்	தர்ட் 	என்கிற
வார்த்ைததான்	ெதரி ம்.	எனேவ,	ெதரிந்த	இங்கிலீைஷச்	ெசால்லி	ைவத்தார்.	-

	

சாஸ்திரிகள்	உள கிறார்	என்பைதப்	 ரிந் ெகாண்ட	அம்மாஞ்சி,	"நாங்க	ஸிக்ஸ்
தர்ட் க் ள்	வந் வி கிேறாம்."	என் 	ெசால்லி	அ ப்பினார்.

	

சாஸ்திரிக ம்,	அம்மாஞ்சி ம்	பார்க்கில்	ஜன	நடமாட்டமில்லாத	ஒர்	இடமாகப்
பார்த் 	ெபஞ்சில்	அமர்ந் 	ெகாண்டனர்.

	

சாஸ்திரிகள்	தக்ளிையச்	 ழற்றி	 ற்க	ஆரம்பித்தார்.

	

"நீர்	இங்ேகேய	உட்கார்ந் 	 ற் க்ெகாண் ம்.	நான்	ெகாஞ்சம்	மாவிைல	ஒ த்
வந் வி கிேறன்.	நாைளக் 	இரண் 	வீட் க் ம்	 ண்ணியாகவாசனம்
ெசய்ய ம்..."	என் 	 றிவிட் ப்	ேபானார்.

	

அம்மாஞ்சி	தி ம்பி	வ வதற் ள்	சாஸ்திரிகைளச்	 ற்றிப்	ெப ம்	 ட்டம்
விட்ட .	அவர்	தக்ளிையச்	 ழற்றி,	பஞ்சிலி ந் 	 ைல	லாகவமாக

இ ப்பைத	அதிசயமாகப்	பார்த் க்	ெகாண் ந்தார்கள்	அவர்கள்.

	



"வாட்	இஸ்	திஸ்?"	என் 	ேகட்டார்	பத்திரிைக	நி பர்	ஒ வர்.

	

சாஸ்திரிகள்	பதில்	ெசால்ல	 யாமல்	திணறிக்	ெகாண் ந்தேபா ,	நல்ல
ேவைளயாக	அம்மாஞ்சிேய	தி ம்பி	வந் விட்டார்.	சாஸ்திரிகள்	தவித் க்
ெகாண் ப்பைதக்	கண்ட	அவர்,	"திஸ்	இஸ்	டக்ளி!	திஸ்	இஸ்	காட்டன்"	என்
அவர்க க் 	விளக்கினார்	அம்மாஞ்சி.

	

"இந்த	’த்ெரட்’ைட	என்ன	ெசய்வீர்கள்?"

	

" ல்	ெசய் 	பிரம்ம	 ச் ப்	ேபா ேவாம்...	அப் றம்	இைத	பிரம்மாேவ
வந்தா ம்	பிரிக்க யா ..."

	

"ஒேர	தடைவயில்	அ ந் 	ேபாகாமல்	எத்தைன	அ 	நீளம்	 ல்	 ற்பீர்கள்?"

	

"எவ்வள 	நீளம்	ேவண் மானா ம்	 ற்கலாம்.	ஆனால்	தக்ளி	தைரயில்
இ க் ேம..."	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"தைரயில்	பள்ளம்	ெவட் த்	தக்ளி	இ க்காமல்	 ற்றால்	ேபாகிற "	என்றார்	ஒ
நி பர்.

	

"அைதவிட	வாஷிங்டன்	ஸ் பி	மீ 	ஏறி	நின் 	ெகாண் 	 ற்கலாேம"	என்றார்
அம்மாஞ்சி.



	

"ஒண்டர் ல்	ஐ யா	ஒ 	எக்ஸிபிஷன்	ேஷா க் 	ஏற்பா 	ெசய்தால்	எல்ேலா ம்
ேவ க்ைக	பார்ப்பார்கள்"	என் 	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானார்கள்	பத்திரிைக
நி பர்கள்!

	

அவ்வள தான்	"ஸ்பின்னிங்	ேமன்	ஃப்ரம்	காந்தி	லாண்ட்!"	என் 	அன் 	மாைலேய
பத்திரிைககளில்	ெசய்தி	ெவளியாகிவிட்ட .

	

அம்மாஞ்சி ம்,	சாஸ்திரிக ம்	ஜாைகக் த்	தி ம்பிச்	ெசல்வதற் ள்	மணி
எட் க் 	ேமல்	ஆகிவிட்ட .

	

இ வ ம்	வழி	ெதரியாமல்	ெத த்	ெத வாக	அைலந் 	அைலந் 	ஜார்ஜ்	ட ன்
ம்	 ற்றிவிட் க்	கைடசியாக	ஆர்.	ஸ்ட்ரீட் க் 	வழி	ேகட் க்

ெகாண் ந்தனர்.

	

ெவ 	ேநரமாகிவிடேவ,	 ல்லி	பஞ் 	காைர	எ த் க்	ெகாண் 	அவர்கைளத்
ேதடக்	கிளம்பிவிட்டான்.	அம்மாஞ்சி ம்,	சாஸ்திரி ம்	ஆர்.	ஸ்ட்ரீட் ேலேய	அைலந்
ெகாண் ப்பைத	கண்ட	பஞ் ,	"உங்கைளத்	ேத க்	ெகாண் 	எங்ெகல்லாம்
அைலகிற .மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	உங்களி வைர ம்	உடேன	அைழத் 	வரச்
ெசான்னார்"	என்றான்.

	

" ளிர்ந்த	ேவைளயில்	ஜார்ஜ்	ட ைன	ஒ 	 ற் ச்	 ற்றிப்	பார்த்ேதாம்.	அதனால்	-
ேலட்டாகிவிட்ட "	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	



"வீட் க் 	தி ம்பி	வர	வழி	ெதரியாமல்	அைலஞ்ேசாம் 	ெசால் ேமன்.	இதிேல
ேவ 	ஜம்பமா?	"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"அைலயறதாவ ?	வாக்கிங்	என் 	ெசால் ம்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"அம்மாஞ்சி	வாத்தியாேர!	ைகயிேல	என்ன	அ ?”	என் 	ேகட்டான்	பஞ் .

	

"மாவிைலக்	ெகாத் ,	நாைளக் ப்	 ண்ணியாகவாசனம்	ெசய்ய	ேவண்டாமா?"

	

ல்லி	பஞ் 	சிரித்தான்.	"ஏன்	சிரிக்கிறாய்?"	அம்மாஞ்சி	ேகட்டார்.

	

"இ 	மாவிைல	இல்ைலேய!	ேவ 	ஏேதா	இைல!"	என்றான்	பஞ் .

	

"பார்ப்பதற் 	அப்ப த்தான்	இ க் ம்.	இ 	அசல்	அெமரிக்கா	ேதசத் 	மாவிைல"
என் 	சமாளித்தார்	அம்மாஞ்சி.	.	-

	

சம்மர்	ஹ ஸில்	ராக்ஃெபல்லர்	மாமி ம்	மற்றவர்	க ம்	கல்யாண	ஏற்பா கைளப்
பற்றிச்	சர்ச்ைச	ெசய் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	அம்மாஞ்சி ம்	சாஸ்திரிக ம்
வ வைதக்	கண்ட ம்,	"வாங்ேகா	அம்மாஞ்சி!	ஏன்	இவ்வள 	ேலட்?"	என்
ேகட்டார்	அய்யாசாமி.

	



"இந்த	ேபப்பர்காராள்	எங்கைள	விட்டாத்தாேன?	ேகள்வி	ேமேல	ேகள்வி
ேகட்கிறார்கள்?	தக்ளியில்	 ல்	 ற் க்	காட்ட மாம்.	அைத	ஒ 	எக்ஸிபிஷனா
நடத்த ங்கறா	!	ஆகட் ம்;	வாஷிங்டன்	ஸ் பி	ேமேலேய	ஏறி	நின் 	 ற் க்
காட் கிேறாம்	என் 	ெசால்லித்	தப்பித் க்	ெகாண் 	வந்ேதாம்.	அ தான்	ேலட்"
என்றார்	அம்மாஞ்சி.	.

	

"சரி,	கல்யாணத் க் 	ெமாத்தம்	எத்தைன	ேதங்காய்	ேவண் யி க் ம்?
ெசால் ம்	பார்க்கலாம்	"	என் 	ேகட்டார்	அய்யாசாமி.

	

" ைறந்த 	இரண் 	லட்சமாவ 	ேதைவப்படாேதா?	ராக்ஃெபல்லர்	மாமிையச்
சார்ந்தவாேள	நிைறயப்	ேபர்	வ வாேள!"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

" 	லாக்ஸ்	ேபா மா?	ஒன்	மில்லியன்	ேகாகனட்	ேவண் மானா ம்	ஹவாயிலி ந்
வரவைழத் 	வி கிேறன்.	எங்க க் 	அங்ேக	ஒ 	ெபரிய	எஸ்ேடட்	இ க்கிற "
என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"ெராம்ப	நல்லதாப்	ேபாச் .	பந்த க் 	ேவண் ய	ெதன்னங்கீற்ைறக்	 ட
அங்கி ந்ேத	ெகாண் 	வந் 	விடலாேம!"	என்றார்	மாமா.

	

"மஞ்சள்	 ங் மத்திலி ந் 	ஆரம்பித் 	எல்லாவற்ைற ம்	விடாமல்	ஜாபிதா
ேபாட் க்	ெகாள் ங்கள்.	ஒன்ைற ம்	மறக்கக்	 டா "	என்றாள்	அத்ைத.

	

"நாைளக்ேக	இரண் 	வீட் க் ம்	 ண்ணியாக	வாசனத்ைத	நடத்தி	விடலாம்"
என்றார்	அம்மாஞ்சி.



	

"அ ம்	சரிதான்.	ெவள்ளிக்கிழைமயாக ம்	இ க்கிற "	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"அப்ப ன்னா	வி யற்காலம்	 	மணிக்ேக	எ ந் 	வீெடல்லாம்	ெம கிப்
ெப க்கிக்	ேகாலம்	ேபாட் ச்	ெசம்மண் ம்	இட் 	வி ேவாம்"	என்றாள்	அத்ைத.

	

"ஏப்ரல்	மாசத்திேலேய	கல்யாணத்ைத	நடத்தி	விடலாமா?"	என் 	ேகட்டார்
அம்மாஞ்சி.

	

"ஆமாம்;	 பஸ்ய	சீக்கிரம் 	ெசால் வா	ெபரியவா;	எ க் 	 ேல	பண்ண ம்?
விமானம்	ெர யா	இ க் .	“எைத	நிைனச்சா ம்	அைதக்	ெகாண் வந்
விடலாம்”	என்றார்	மாமா.

	

" தலில்	லட்சம்	அப்பளம்	இட் 	 ய ேம!"	என் 	கவைலப்பட்டாள்	பாட் .

	

"அ தான்	அப்பளம்	உலர்த் வதற் 	இடம் டப்	பார்த்தாகிவிட்டேத!	இன் ம்
என்ன	கவைல?"	என் 	ேகட்டாள்	அத்ைத.

	

"எந்த	இடம்	ஃபிக்ஸ்	ஆச் ?	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ேநஷனல்	ஆர்ட்	காலரிதான்.	அதன்	மா தான்	விசாலமாயி க் "	என்றாள்



அத்ைத.

	

"ஆமாம்.	அப்பளம்	இ வ ம்	ஒ 	ஆர்ட்தாேன?"	என்றார்	ராக்ெபல்லர்	மாமி.

	

"நாைளக்ேக	அப்பள	ேவைலைய	ஆரம்பித்தால்தான்	 ம்.	தஞ்சா ர்,
தி ெநல்ேவலி,	பாலக்கா 	 ன் 	ஊர்களிலி ந் ம்	பாட் மார்கைள	அைழத்
வர	ேவண் ம்.	சம்மர்	ஹ ஸில்	அப்பளத்ைத	இட் 	ெஹலிகாப்டரில்	ெகாண்
ேபாய்	ஆர்ட்	காலரி	மா யில்	உலர்த்திவிடலாம்"	என்றார்	மாமா.

	

"மைழ,	காத் 	வராமல்	இ க்க ேம"	என்றாள்	அத்ைத.	-

"ஆர்ட்	காலரி	மா 	 வ ம்	பந்தல்	ேபாட் விடச்	ெசால்லட் மா?"	என் 	ேகட்டாள்
மிஸஸ்	ராக்.

	

"பந்தல்	ேபாட் விட்டால்	அப்பளத் க் 	ெவயில்	இல்லாமல்	ேபாய்வி ேம!"	என்றாள்
மிஸஸ்	 ர்த்தி.

	

"ஓ!	அைத	மறந் விட்ேடேன!"	என்றாள்	ராக்ஃெபல்லர்	மாமி.

	

"பஞ் 	நீ	நாைளக்ேக	 றப்பட் ப்	ேபாய்	சைமயல்காரர்கைள ம்,	பாட் மார்கைள ம்
விமானத்தில்	ஏற்றி	அ ப்பிவிட	ேவண் ம்..."	என்றார்	மாமா.

	



"உ ந் ,	அரிசி,	உரல்,	உலக்ைக,	மைண,	அப்பளக் ழவி	இவ்வள ம்	வரேவண் ம்"
என்றாள்	விசாலம்.

	

“ேமேரஜ்	ெராம்பப்	பிரமாதமாக	நடக்க ம்.	வாட்ெடவர்	 	வாண்ட்	வரவைழத்
வி ங்கள்"	என் 	உற்சாகப்ப த்தினாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"சரி,	நாைளக்ேக	எல்லாவற் க் ம்	ஒ 	லிஸ்ட்	ேபாட் க்	ெகாண் ,	யார்	யா க்
என்ெனன்ன	ேவைல	என்பைத	‘அலாட்’	ெசய் விடலாம்"	என்றான்	பஞ் .

	

"நைக	ெசய் ம்	ஆசாரிக ம்	சீக்கிரம்	வந் விட்டால்	ேதவைல.	அவ்வள
நைகக ம்	ெசய்தாக	ேவண் ேம"	என்றாள்	விசாலம்.	-

	

"பந்தல்	ேபா கிறவர்கள்	 டத்தான்	 ன்	 ட் ேய	வந்தாக	ேவண் ம்"	என்றார்
மாமா.

	

"ஆசாரி	என்றால்	யார்?..."	என் 	ேகட்டார்	ஹாரி	ஹாப்ஸ்.	-

	

"ேகால்ட்ஸ்மித்"	என்றார்	மாமா.

	

"ேகால்ட்ஸ்மித்	என்ற	ெபயரில்	இங்ேகேய	ெராம்பப்	ேபர்	இ க்கிறார்கேள"	என்றார்
ஹாப்ஸ்.



	

"இந்த	ேகால்ட்ஸ்மித் க்கள்	ேவ .	எங்கள்	ஊர்	ஆசாரிகள்	ேவ ”	என்றார்	மாமா.

	

" தலில்	ேதாட்டத்தில்	ஒ 	ெபரிய	கிண 	ெவட் 	ராட் னம்	ேபாட் ,	 ணி
ைவக்கிற	கல் ம்	ேபாட்டால்	ேதவைல..."	என்றாள்	அத்ைத.

	

"நாேன	ெசால்ல ம் 	நிைனச்ேசன்.	நமக்ெகல்லாம்	ம யா	ஸ்நானம்
பண்றத் க் 	ஒ 	இடம்	ேவண் ேம:	என்றாள்	பாட் .

	

"சரி,	ேநரமாகிற ;	எல்ேலா ம்	 ங்கப்	ேபாகலாம்.	வி யற்காலேம	எ ந்தி க்க
ேவண் ம்"	என் 	 றினாள்	அத்ைத.

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	மட் ம்	அன் 	இரெவல்லாம்	 ங்கேவயில்ைல.	தன் ைடய
உறவினர்க க் ம்	சிேநகிதர்க க் ம்	ெடலிேபான்	ெசய் 	‘காைலயில்
ேஹாலிவாட்டர்	ஸ்ப்ரிங்க்ளிங்	பங்ஷன்	நடக்கிற .	அவசியம்	வந் வி ங்கள்’	என்
ஒவ்ெவா வராக	அைழத் க்	ெகாண் ந்தாள்.

	

ெபா 	வி ந்த தான்	தாமதம்.	விஸ்கன்ஸின்	அெவன் வி ம்,	ஆர்.
ஸ்ட்ரீட் ம்	வண் ப்	ேபாக் வரத்ைதத்	தைட	ெசய் ம்	அள க் க்	 ட்டம்

விட்ட .	ஜார்ஜ்	ட னி ள்ள	ெபண்மணிகள்,	ஆண்மணிகள்,	சி வர்,
சி மியர்	எல்ேலா ம்	ேவ க்ைக	பார்க்க	வந் 	விட்டார்கள்.	காரணம்,	சம்மர்
ஹ ஸ்	டம்பர்ட்டன்	ஒக்ஸ்	வாசல்களில்	ேகாலம்	ேபா ம்	காட்சிையக்	காணத்தான்.

	

பாட் ,	ஒ 	பாத்திரத்தில்	அரிசிமாைவக்	கைரத் 	எ த் க்	ெகாண் 	விரல்கைள



வைளத் 	வைளத் ப்	ேபாட்ட	ேகாலத்ைத,	ைவத்த	கண்	வாங்காமல்	பார்த் க்
ெகாண் ந்தனர்.

	

விசாலம்	 ழல்	ேகாலம்	ேபாட்டாள்.	அத்ைத	ெசம்மண்ைணக்	கைரத் க்
ேகாலங்க க் ச்	சிவப் 	நிறத்தில்	‘பார்டர்’	கட் னாள்.	-

	

"லவ்லி	 ைலன்ஸ்!”	என்றாள்	மிஸஸ்.	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"ெரட்	பார்டர்	ஒண்டர் ல்!"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரின்	சிேநகிதி	ஒ த்தி.

	

"ஹவ்	 	ேத	 ட்	பாரலல்	ைலன்ஸ்?"	என் 	வியந்தனர்	இன் ம்	சிலர்.

	

"சந்திர	மண்டலத் க் 	ராக்ெகட்	விடறவா க் 	நாம்	ேகாலம்	ேபாடற 	ஒ
ெபரிய	அதிசயமாயி க் ”	என்றார்	மாமா.

"இந்த	ேகாலத் க்ேக	இவ்வள 	 ட்டம்	 னால்	ஊர்ேகாலத்ைத	எப்ப த்தான்
சமாளிக்கப்	ேபாகிேறாேமா?"	என் 	ெப ச் 	விட்டார்	அய்யாசாமி.

==========

	

	

	



	



����������	5.	��

	

"மிஸ்டர்	பஞ்ச்!	(பஞ்ைசத்	திரித் 	‘பஞ்ச்’சாக்கி	விட்டார்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்!)

ஐ	ேடாண்ட்	ேநா	எனிதிங்...	இந்த	ேமேரஜ்ேல	ஒ 	ஸ்மால்	கம்ப்ெளயிண்ட்	 ட
இ க்கக்	 டா .	யார்	எ 	ேகட்டா ம்	ெர யா	இ க்க ம்.	‘ைடகர்	மில்க்’
ேவண் மானா ம்	ெகாண் 	வந் 	ேசர்த் ட ம்.	ெதரிஞ் தா?	நீங்கதான்
எல்லாத் க் ம்	இன்சார்ஜ்.	ெஹல்ப் க் 	ேவ ம்னா	லல்லிைய	அைழச்சிக்கிட் ப்
ேபாங்க.	இப்பேவ	நீங்க	ெரண் 	ேப ம்	இண் யா க் 	‘ஃப்ைள’	பண்ணி
அங்கி ந் 	 க்ைஸ ம்,	பாட் ைஸ ம்	உடேன	அ ப்பற க் 	ஏற்பா 	ெசய் ங்க.
இன் 	 தல்	ெமட்ராஸுக் 	ெடய்லி	நா 	சார்ட்டர்ட்	ப்ேளன்ஸ்	ேபாய்	ேபாய்	ரிடர்ன்
ஆயிக்கிட்ேட	இ க் ம்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

ல்லி	பஞ் க் ச்	சந்ேதாஷம்	தாங்கவில்ைல.	ெஹல்ப் க் 	லல்லிைய	அைழத் ப்
ேபாகச்	ெசால்லிவிட்டாளல்லவா?	அந்தச்	சந்ேதாஷம்தான்!	‘மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்
இங்கிதம்	ெதரிந்தவள்’’என் 	அந்தச்	சீமாட் ைய	மனதிற் ள்ளாகேவ
வாழ்த்தினான்.

	

அ த்த	சில	மணி	ேநரத் க்ெகல்லாம்	பஞ் ம்,	லல்லி ம்	 றப்பட் விட்டார்கள்.
நா 	விமானங்கள்	இண் யாைவ	ேநாக்கிப்	பறந்தன.	இந்த	ட்ரிப்பில்	பஞ் -லல்லி
நட் 	ெராம்ப	ெராம்ப	உயர்ந் விட்ட .	விமானக்	காதல்	ஆயிற்ேற!

	

"ஈவினிங்	 ன் 	மணிக் 	ெமட்ராஸிலி ந் 	ப்ேளன்ஸ்	அைரவிங்.	எ	பார்ட் 	ஆப்
பாட் ஸ்	ப்ரம்	பால்	காட்,	 ன்னெவல்லி	அண்ட்	டாஞ் ர்	கமிங்.	அவர்கைள	ரிஸீவ்
பண்ண	நாம்	ஏர்ேபார்ட்	ேபாக	ேவண்டாமா?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	



"கட்டாயம்	ேபாகத்தான்	ேவ ம்	"	என்றாள்	 ர்த்தியின்	மைனவி	ேலாசனா.

	

"அவங்க க் 	‘கார்லண்ட்’	ேபாட் 	ரிஸீவ்	ெசய்ய	ேவ மா,	இல்ேல...	இண் யன்
கஸ்டம்ஸ்	எப்ப ?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"அெதல்லாம்	ஒன் ம்	ேவண்டாம்.	கார்ேல	அைழத் க்	ெகாண் 	வந்தால்	ேபா ம்"
என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"ஏர்ேபார்ட்ேல	அவங்க க்காக	 	கார்	ெவயிட்	பண்ணச்	ெசால்லியி க்ேகன்.
சீக்கிரம்	 றப்ப ங்க.	ேபாகலாம்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

பாலக்காட் ப்	பாட் க க் 	ஒ 	விமானம்.	 ன்னெவல்லி	பாட் க க் 	ஒ
விமானம்.	டாஞ் ர்	பாட் க க் 	ஒ 	விமானம்.	உ ந் ,	உலக்ைக,	உரல்	 தலிய
சாமான்க க் 	ஒ 	விமானம்	-	ஆக	நா 	விமானங்கள்	ஒன்றன்	பின்	ஒன்றாக
வந் 	இறங்கின.

	

அவற்றிலி ந் 	வரிைச	வரிைசயாக	இறங்கி	வந்த	பாட் மார்கைளக்	கண்ட	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்ல க் 	ஆனந்தம்	தாங்கவில்ைல.	ஏர்ேஹாஸ்ட்டஸ்	லல்லி,	பால்காட்
பாட் மார்களின்	லீடரான	 ளசிப்	பாட் ைய	அறி கப்	ப த்தினாள்.	டாஞ் ர்	 ப்
லீடர்	காேவரிப்	பாட் ,	 ன்னெவல்லி	 ப்	லீடர்	ேசஷிப்பாட் 	இவ்வி வைர ம்
பஞ் 	அறி கப்ப த்தினான்.

	

"ஹவ்	 	 	 ?”	என் 	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	அவர்கைள	விசாரித்தேபா
பாட் மார்கள்	ஒன் ம்	 ரியாமல்	விழித்தார்கள்.



	

அப்ேபா 	பஞ் 	 க்கிட் ,	"ஓ!	ேத	 	ஒண்டர் ல்	அப்ளம்ஸ்!"	என்
ஹாஸ்யமாகச்	ெசால்லேவ	எல்ேலா ம்	சிரித் விட்டனர்!

	

பாட் மார்களில்	பாதிப்	ேபர்	சம்மர்	ஹ ஸி ம்	மற்றப்	பாதிப்	ேபர்	டம்பர்ட்டன்
ஓக்ஸி ம்	இறக்கப்பட்டனர்.

	

"இவர்க க்ெகல்லாம்	இப்ேபா 	என்ன	ஆகாரம்	ெகா ப்ப ?	 ம்	பிஸ்ெகட் ம்
ெகா க்கச்	ெசால்லட் மா?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"சிவ	சிவா!	இன்ைறக் 	ஏகாதசி!	இவர்கள்	பச்ைசத்	தண்ணீர்	 டத்
ெதாடமாட்டார்கள்.	க்ளீன்	பட் னிதான்!"	என்றான்	பஞ் .	-

	

"ஏகாடஸிக் 	ஏன்	பட் னி	இ க்க ம்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"அப்ேபா தான்	ைவ ண்டம்	ேபாவார்களாம்!"	என்றான்	பஞ் .

	

"ைவக ண்ட்ேல	ேபாக மா?	எத்தைன	ைவக ண்ட்	ேவ மானா ம்	நான்
‘அேரஞ்ச்’	பண் ேவேன!"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"ைவக ண்ட்	இல்ைல.	ைவ ண்டம்.	அ 	ேமேல	இ க்கிற "	என்றான்	பஞ் .



	

"ைவக ண்ட்	 ட	ேமேலதான்	ேபா ம்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"சரி,	அவங்க	வந்த	ேவைல	 யட் ம்.	அப் றம்	ைவக ண்ட் ேலேய	ஏற்றி	அ ப்பி
விடலாம்	"	என்றான்	பஞ் .

	

"நாைளக்ேக	அப்பளம்	ஒர்க்ைஸ	பிகின்	பண்ணிடலாமில்ைலயா?"	என் 	ேகட்டாள்
மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"நாைளக் 	எப்ப 	 ம்	கிணேற	ெவட் 	ஆகவில்ைலேய?"	என் 	 றினாள்
தஞ்சா ர்	காேவரிப்	பாட்

	

"கிணறா?	அப்ப ன்னா?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.	.

	

"ெவல்..."	என்றான்	பஞ் .

	

"ெவல்	எ க் ?"

	

"உ ந்ைத	ஊறப்	ேபாடற க் 	ெவல்வாட்டர்தான்	ேவ ம்.	இவர்கெளல்லாம்	ெவல்
வாட்டர்ேலதான்	ஸ்நானம்	ெசய்வார்கள்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.



	

"அப்ப ன்னா	இம்மீ யட்டா	ெபரிய	ெவல்லாக	ஒன் 	ெவட் வதற் 	ஏற்பா
ெசய் விடலாேம!"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"நாைளக் க்	காைலயிேல	பந்தல்	ேபாடறவங்க ம்	பத் ப்	பாத்திரம்
ேதய்க்கிறவங்க ம்	வராங்க.	பந்தல்	ேபா கிற	ஆசாமிகைள	விட்டால்,	ஒேர
ைநட்ேல	கிண 	ெவட் 	ராட் ன ம்	ேபாட் க்	ெகா த் வி வார்கள்"	என்றான்
பஞ் .	-

	

ம நாேள	பந்தல்காரர்கள்	வந்த ம்	அவர்கைளக்	ெகாண் 	ெபரிய	கிண
ஒன்ைற	ெவட் ,	ராட் ன ம்	ேபாட் விட்டான்	பஞ் .

	

கிணற்ைற	வந் 	பார்த்தாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"இ தான்	ெவல்"	என்றான்	பஞ் .

	

"ெவரி	 ட்	மிஸ்டர்	பஞ்ச்!	ெவல்	ெராம்ப	நல்லாயி க் ”	என்றாள்	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்.

	

"கிணற்றில்	தண்ணீர்	எ ப்பதற் 	 ன்னால்	ேதங்காய்	உைடத் க்	கற் ரம்
ெகா த்த	ேவண் ம்"	என்றாள்	காேவரிப்	பாட் .

	



"சரி,	அம்மாஞ்சி	வாத்தியாைரக்	 ப்பி "	என்றார்	அய்யாசாமி.	அம்மாஞ்சி
வாத்தியார்	வந் 	ேதங்காய்	உைடத்தார்.	அைதக்	கண்ட	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்
ஆச்சரியத் டன்	"ேதங்காையச்	சம	அளவில்	வட்டமாக	எப்ப 	உைடத்தார்?"	என்
ேகட்டாள்.

	

"தட்	இஸ்	தி	இண் யன்	ஆர்ட்!"	என்றான்	பஞ் .

	

ேதங்காய்க் க்	 மி	ைவத்தி ப்பைதக்	கண் விட் 	‘டஃப்டட்	ேகாகனட்!’	என்
ெசால்லிச்	சிரித்தாள்	மிஸஸ்	ராக்.	-

	

"ஏண்டா	பஞ் !அெமரிக்காவிேல	ேதங்காய்க்	ெகல்லாம்	கிராப் 	ைவப்பாளாமா?"
என் 	ேகட்டாள்	பாட் .

	

"சரி,	 ைஜயாகிவிட்ட .	இனி	தண்ணீர்	எ க்கலாம்.	தாம் க்	கயி
இ க்கிறதா?"	என் 	ேகட்டார்	அய்யாசாமி.

	

"நா 	டஜன்	தாம் க்	கயி 	ெகாண் 	வந்தி க்கிேறன்,	.ேபா மா?"	என்றான்
பஞ் .

	

அய்யாசாமி,	 டத்தில்	தாம் க்	கயிற்ைறச்	 க்கிட் த்	தண்ணிர்	ேசந்தினார்.

	

ராட் னம்	’கிறீச்	கிறீச்’	என் 	சத்தமிட்ட .	-



	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்ல க் 	அந்தச்	சத்தம்	மிக ம்	பி த்தி ந்த .

	

"ஒ	வாட்	எ	மி ஸிகல்	ஸ் ண்ட்!	இந்த	ஸ் ண்ட்	எப்ேபா ம்	ேகட் க்	ெகாண்ேட
இ க் மா?"	என் 	விசாரித்தார்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"ராட் னத் க் 	கிரீேஸா,	எண்ெணேயா	ேபாடாமலி ந்தால்	இந்த	ஸ் ண்ட்
எப்ேபா ம்	வந் 	ெகாண் க் ம்.	அ மட் மல்ல;	இன் ம்	பல	தி சான
ச ண் கள்	 ட	வ ம்!"	என்றான்	பஞ் .

	

"பஞ்ச்!	அப்ப ன்னா	இந்த	ராட் னத் க் 	யா ம்	எண்ெணய்	ேபாட் விடாமல்
உஷாராகப்	பார்த் க்க ம்.	இப்பேவ	இங்ேக	ெரண் 	வாச்ேமன்	ேபாட் வி ங்க.
யாராவ 	எண்ெணய்	ேபாட	வந்தால்	அைதத்	த த் ட ம்"	என்றாள்.

	

"சரி,	ேமடம்"	என்றான்	பஞ் .

	

"எனக் 	இந்த	ெவல்லிேலயி ந் 	வாட்டர்	 ல்	பண்ணிப்	பார்க்க ம்	ேபால
ஆைசயா	யி க் "	என் 	 றித்	தண்ணீர்க்	 டத்ைதத்	தாேன	இ த் ப்
பார்த்தாள்.	 த்	தாம் க்	கயி 	ஆனதால்	அந்தச்	சீமாட் யின்	ைககள்	சிவந்
எரிச்செல த்தன.	உடேன	ைகக க் 	‘க்ள ஸ்’	ேபாட் க்	ெகாண் 	ேசத்தினாள்.
டம்	தா மாறாக	ஊசலா 	நக்	ெகன் 	 வரில்	ேமாதேவ	ஒட்ைடயாகித்

தண்ணீெரல்லாம்	கீேழ	ேபாய்	விட்ட .	அைதக்	கண் 	"ெவரி	ஸாரி	பஞ்ச்!	 டம்
பஞ்சர்	ஆகிவிட்ட "	என் 	ெசால்லி	வ த்தப்பட்டாள்.

	



"பரவாயில்ைல	ேமடம்!	‘ெவல் ‘	பண்ணி	விடலாம்"	என்றான்	பஞ் ,	!

	

ராட் னத்திலி ந் 	மி சிகல்	ஸ் ண்ட்	உண்டாகிற 	என் ம்	ேசதிையக்
ேகள்வி ற்ற	அெமரிக்க	சங்கித	நி ணர்க ம்,	ஆராய்ச்சியாளர்க ம்	ஹாலி ட்
ஆர்க்ெகஸ்ட்ரா	ேகாஷ் யின ம்	சம்மர்	ஹ ஸ்	ேதாட்டத்ைத	 ற் ைகயிட்டனர்.	-	-

	

ராட் னத்தில்	உண்டான	விதம்	விதமான	ஒலிகைளக்	ேகட் ப்	பரவசமாகி,
இத்தைகய	இனிய	சங்கீதத்ைத	எ ப் ம்	அந்த	அதிசய	மி ஸிகல்
இன்ஸ்ட் ெமண்ட்ைட	அக் 	ேவ 	ஆணி	ேவறாகப்	பிரித் 	ஆராய்ச்சி	ெசய்
பார்த்தனர்.

	

இந்த	வாத்தியத்ைதக்	கண் பி த்த	இந்திய	நி ணைரப்	ேபட் 	காண ம்	அந்த
ேமைதயின்	அறி க்	 ர்ைமைய	அெமரிக்க	நாட் ன்	சங்கீத	வளர்ச்சிக் ப்
பயன்ப த்திக்	ெகாள்ள ம்	 	ெசய்தனர்.

	

ஹாலி ட்	பட	 தலாளிகள்	அப்ேபா 	தாங்கள்	எ த் க்	ெகாண் ந்த	சில
படங்களில்	இந்த	அதிசய	சங்கீதக்	க வியின்	ஒலிையப்	பின்னணியாக
உபேயாகிக்கத்	தீர்மானித்தனர்.	ஆனால்	இவ்வள 	ெபரிய	வாத்தியத்ைதப்
ெபயர்த் 	அப்பால்	எ த் ச்	ெசல்ல	 யா 	என் 	அறிந்தேபா ,	அேத	மாதிரி
வாத்தியக்	க வி	ஒன்ைறத்	தங்கள்	ஸ் ேயாவிேலேய	ெசாந்தமாகச்	ெசய்
ைவத் க்	ெகாள்ள	வி ம்பினர்.	ஆனால்	இன்ெனா 	வாத்தியம்	ெசய்தால்
அதிலி ந் 	இேத	மாதிரி	‘ஸ ண்ட்’	வ ம்	என்ப 	நிச்சயமில்ைல	என்
ேதான்றேவ,	சம்மர்	ஹ ஸ்	ராட் னத்ைதேய	உபேயாகித் 	அதிலி ந்ேத
ேதைவயான	ஒலிகைள	ரிக்கார்ட்	ெசய் 	ெகாள்வெதனத்	தீர்மானித்தனர்.

	

அப்பளம்	இ வைத	ேவ க்ைக	பார்க்க	மிக	ஆவலாயி ந்தாள்	மிஸஸ்	ராக்ெபல்லர்.
பாட் மார்கள்	ெகாண் 	வந்தி ந்த	வண்ணக்	 ழவிகைள	வாங்கி	அவற்ைறத்



தடவித்	தடவிப்	பார்த் க்	ெகாண்ேட,	"ெப லியர்	ேஷப்!	நாள்	ஒன் க் 	ஒ 	பாட்
எத்தைன	அப்பளம்	ெசய்வாள்?"	என் 	ேகட்டாள்.

	

" ,	 ற்ைறம்ப ..."	என் 	பதில்	கிைடத்த .	"ேமார்	ேதன்	ஏ	ெசஞ் ரி!"	என்
வியந்தாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.	.

	

" 	நாளில்	ஸஹஸ்ரநாமம்	 டச்	ெசய் 	 க்கலாம்.	இெதன்ன	பிரமாதம்?"
என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"என்	ஃபிரண்ட்ஸ்,	ரிேல வ்ஸ்	எல்ேலா ம்	நாைளக் 	வராங்க.	அப்பளம்	இ வைதப்
பார்க்க	அவங்கெளல்லாம்	ெராம்ப	ஆைசயாயி க்காங்க"	என்றாள்	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்.

	

ம நாேள	பாட் மார்கள்	அப்பளம்	இடத்	ெதாடங்கிவிட்டார்கள்.	அ பத் வர்
உற்சவம்,	ேந 	மீட் ங்,	எலிசெபத்	ராணி	விஜயம்,	கிரிக்ெகட்	மாட்ச்	இம்மாதிரி
சமயங்களில்	 டக்	காண	 யாத	அத்தைன	ெபரிய	 ட்டம்	வாஷிங்டன்	ேநஷனல்
ஆர்ட்	காலரி	வாசலில்	 யி ந்த !	காரணம்,	அத்தைன	பாட் மார்க ம்	இட் ப்
ேபா கிற	அப்பளங்கள்	அந்த	மா க் த்தான்	ெஹலிகாப்டர்கள்	 லம்	ெகாண்
வரப்பட்டன.

	

பத்திரிைககளில்	அப்பளத்ைதப்	பற்றிய	வர்ணைனக ம்,	ெசய்திக ம்
அ த்த த் 	வந் 	ெகாண்ேடயி ந்தன.	ஒவ்ெவா 	 ைற ம்	ெஹலிகாப்டரில்
அப்பளங்கள்	வ கிறேபா 	மக்கள்	‘ேதர்!	ேதர்	கம்ஸ்	தி	ெஹலிகாப்டர்’	என்
ைகையத்	தட் 	ஆரவாரம்	ெசய்தார்கள்.

	



ஆர்ட்	காலரி	வாசலில்	ஒ 	ெபரிய	ேபார் 	ைவக்கப்பட் ந்த .

	

நம்	ஊர்களில்	கிரிக்ெகட்	ெடஸ்ட்	நடந் 	ெகாண் க் ம்ேபா 	ஸ்ேகார்	ேபார் ல்
ரன்கைள ம்,	ஒவர்கைள ம்	ேபாட் க்	ெகாண் ப்பார்களல்லவா?	அந்த	மாதிரி,
எத்தைன	பாட் மார்கள்	எத்தைன	அப்பளம்	இட்டார்கள்?	எவ்வள 	ேபர்	ெசஞ் ரி
ேபாட்டார்கள்?	எந்த	 ப்	எவ்வள 	அப்பளம்	இட் 	 த்த ?	ேபான்ற
விவரங்கைள	ேபார் ல்	மணிக்ெகா 	 ைற	எ திக்	ெகாண்ேட	இ ந்தார்கள்!

	

தல்	நாேள	அப்பள	ஸ்ேகார்	பதிைனந்தாயிரத் 	 ன் ற்ைறம்பைத	எட் ப்
பி த் விட்டேபா 	வாஷிங்டன்	மக்கள்	வானேம	அதிர்ந் 	ேபாகிற	மாதிரி	ைக	தட்
ஆரவாரம்	ெசய்தனர்.

	

டாஞ் ர்	 ப்தான்	அதிக	அப்பளம்	இட் 	 த்தி ந்தார்களாதலால்,	‘டாஞ் ர்
ப்	லீ ங்’	,	‘பால்காட்	ெசகண்ட்’,	‘ ன்னெவல்லி	லாஸ்ட்’...	என் 	ெசால்லிக்

ச்சலிட் க்	ெகாண் ந்தார்கள்.

	

“பால்காட்	ேம	லீட்	 மாேரா”என் 	பத்திரிைககளில்	ெவளியான	ேஹஷ்யங்கைளப்
பார்த் விட் 	 ட்டத்தினர்,	‘ஐ	ெபட்!	பால்	காட்	இஸ்	நாட்	வின்னிங்”என்
தங்க க் ள்	பந்தயம்	கட் க்	ெகாண்டார்கள்.

	

"ஒ 	அப்பளத்ைதக்	 டக்	கண்ணால்	பார்க்க	 யவில்ைலேய!"	என் 	சிலர்
வ த்தப்	பட்டனர்.

	

அங்ேக,	சம்மர்	ஹ ஸி ம்,	டம்பர்ட்டன்	ஒக்ஸி ம்	 ம் ரமாக	நைடெபற் க்
ெகாண் ந்த	அப்பளம்	 ெராட ைனப்	பார்க்க	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரின்



உறவினர்க ம்,	சிேநகிதர்க ம்	 	ேப க் 	ேமல்	 யி ந்தார்கள்.

	

பாட் மார்கள்	வரிைச	வரிைசயாக ம்,	அர்த்த	சந்திர	வ வத்தி ம்	உட்கார்ந்
ெகாண் 	அப்பளம்	இ கிற	காட்சிையக்	கண்	ெகாட்டாமல்	பார்த் 	ரசித் க்
ெகாண் ந்தனர்.	சில	பாட் மார்கள்	ஒ 	பக்கம்	உரல்கைள	வரிைசயாக	ைவத்
அப்பள	மா 	இ த் க்	ெகாண் ந்தனர்.

	

"உலக்ைகயின்	 னியில்	ஏன்	இ ம் ப்	 ண்	ேபாடப்பட் க்கிற ?"	என் 	ேகட்டாள்
அெமரிக்க	மா 	ஒ த்தி.

	

"இல்லாவிட்டால்	உலக்ைகயின்	 னியில்	ெகா ந் விட் த்	 ளிர்த் வி ம்.
அதற்காகத்தான்	 ண்	ேபாட் 	ைவத்தி க்கிறார்கள்"	என் 	அம்மாஞ்சி	ஒ
ேபா 	ேபாட்டார்.

	

அப்பள	உ ண்ைடகைளத்	ெதாட் ப்	பார்த் விட் ,	‘ெவரி	ஸாப்ட்	பால்ஸ்’	என்
றி	வியந்தனர்	சில	அெமரிக்க	மாதர்கள்.

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரின்	உற க்காரப்	ெபண்	ஒ த்தி	அப்பள	உ ண்ைடையக்
ைகயில்	எ த் ப்	பார்த்தேபா 	அ 	அவள்	ைகேயா 	ஒட் க்ெகாண் விட்ட .
உடேன	அவள்	அைத	இன்ெனா 	ைகயால்	இ த்தாள்.	அ 	இன்ெனா 	ைகயி ம்
ஒட் க்	ெகாண் 	ரப்பர்	ேபால்	நீண்ட .	ேம ம்	இ த்தால்	அ ந் ேபா ம்	என
பயந்த	அவள்	தன்	இரண் 	ைககைள ம்	ெவ 	ேநரம்	அப்ப ேய	ைவத் க்
ெகாண் ந்தாள்!

	

சிலர்	அப்பள	மாைவ	வாயில்	ேபாட் ச்	 ைவத்தேபா 	பற்கேளா 	ஒட் க்



ெகாள்ளேவ,	‘இண் யன்	 விங்கம்’	என் 	வர்ணித்தார்கள்.

	

அெமரிக்க	விஞ்ஞானிகள்	அப்பள	உ ண்ைடகைளக்	கண்ணா 	 களில்
ேபாட் 	விஞ்ஞான	ரீதியாக	ஆராய்ச்சி	நடத்திப்	பார்த் விட் ,	‘இைதப்	ேபான்ற
அதிசயப்	ெபா ள்	உலகத்தில்	ேவ 	கிைடயா ’	என்ற	க த்ைதத்	ெதரிவித்தனர்.

	

அெமரிக்க	ெதாழிலதிபர்கள்	பலர்	ேகா க்	கணக்கில்	அப்பளங்கள்	 ெராட் ஸ்
ெசய் 	ரஷ்யாைவத்	திைகக்க	ைவக்க	ேவண் ம்	என	எண்ணினார்கள்.	ஒ

பாட் 	அம்மாைள	அைழத் 	உ ந் 	ஊறப்	ேபா வ 	 தல்	எல்லா
விவரங்கைள ம்	விளக்கமாகக்	ேகட் த்	ெதரிந் 	ெகாண்டனர்.

	

"எல்லாம்	சரிதான்;	அப்பளங்கைள	எப்ப 	வட்டமாகச்	ெசய்கிறீர்கள்?"	என்
ேகட்டார்	ஒ வர்.

	

"உங்களிடம்	‘	காம்பஸ்’	 ட	இல்ைலேய!	ெபன்சிலால்	வட்டமாகக்	ேகா 	ேபாட் க்
ெகாண் 	கத்தரியால்	ெவட் 	எ ப்பீர்களா?	அப்ப யானால்	மிச்சம்	வி ம்
கட்பீஸுகைள	என்ன	ெசய்வீர்கள்?"	என் 	ேகட்டார்	இன்ெனா வர்.

	

பாட் யம்மாள்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	"இ 	ெராம்ப	ஈஸி!	இேதா	பா ங்கள்”	என்
ெசால்லி	வட்ட	வ வமான	அப்பளம்	ஒன்ைற	இட் க்	காட் னாள்.	அைதக்	கண்ட
விஞ்ஞானிகள்	வியந் 	ேபானார்கள்!

	

கைடசியில்,	அவர்கள்	அப்பள	ஷீட் கள்	தயாரிக் ம்	இயந்திரங்கைளக்	கண்
பி ப்ப 	சாத்தியெமன் ம்,	ஆனால்	அந்த	வீட் கைள	வட்டமாகக்	கத்தரித்



எ ப்பதற் த்	தனியாக	ேவ 	இயந்திரத்ைதத்தான்	உபேயாகிக்க
ேவண் ெமன் ம்	 றினர்.

	

"அப்ப யானால்,	அந்த	ெமஷின்கைள	உடேன	தயார்	ெசய் ங்கள்"	என்றனர்
ெதாழிலதிபர்கள்.

	

"ெசய்யலாம்;	ஆனால்	அதில்	ஒ 	இைட 	இ க்கிற "	என்றனர்	விஞ்ஞானிகள்.

	

"அெதன்ன	இைட ?"

	

"அப்பள	ஷீட் களில்	சீரகங்கைள	எப்ப ப்	பதிப்ப 	என்ப தான்	விளங்கவில்ைல.
எப்ப ம்	1968-க் ள்	சீரகங்கள்	பதித்த	அப்பள	ஷீட் கள்	தயாரிப்ப
சாத்தியமாகலாம்	என் 	எண் கிேறாம்"	என்றனர்.

	

"அதற் ள்	ரஷ்யர்கள்	 ந்திக்	ெகாள்ளாமல்	இ க்க	ேவண் ேம!"	என்
கவைலப்பட்டனர்	அெமரிக்கத்	ெதாழிலதிபர்கள்.

	

ன்றாவ 	நாள்	மாைல	அப்பளங்களின்	எண்ணிக்ைக	ஐம்பதாயிரத்ைதத்
தாண் விட்ட .	ஆர்ட்	காலரி	வாசலில்	 ட்ட ம்	 ன் 	மடங்காகப்	ெப கி
வழிந்த .	தி ெரன	அன் 	மாைல	பலத்த	காற் 	வீசத்	ெதாடங்கேவ,	மா 	மீ
உலர்த்தப்பட் ந்த	அப்பளங்களில்	பாதிக் 	ேமல்	ஆகாசத்தில்	பறக்கத்
ெதாடங்கிவிட்டன.	வட்டம்	வட்டமாக	வானத்தில்	பறக் ம்	அப்பளங்கைளக்	கண்ட
வாஷிங்டன்	மக்கள்	அதிசயத்தில்	ஆழ்ந் 	‘ஃபிைளயிங்	ஸாஸர்’	‘ஃபிைளயிங்
லாஸர்’	என் 	கத்தியப 	ஆகாசத்ைதேய	அண்ணாந் 	பார்த் க்
ெகாண் ந்தனர்.	ஸ்ட்ரீட் க ம்,	அெவன் க்க ம்,	அல்ேலால



கல்ேலாலப்பட்டன.	சிலர் ப்பாக்கியால்	அந்தப்	பறக் ம்	தட் கைளக்	 றி	பார்த் ச்
ட்டனர்.	சிலர்	பறக் ம்	அப்பளங்கைளப்	பி க்க	அவற்ைறத்	 ரத்திக்	ெகாண்

ஒ னர்.	பறக் ம்	அப்பளங்கைளப்	பற்றிப்	பத்திரிைககளில்	பத்திப்	பத்தியாக
வர்ணித் ச்	ெசய்திகள்	பிர ரிக்கப்பட்டன.	சில	அப்பளங்கள்	நம்	ஊர்
காற்றா கைளப்	ேபால்	மரங்களின்	மீ ம்,	கட் டங்களின்	மீ ம்,	சிைலகளின்	மீ ம்
ெதாத்திக்	ெகாண்டன.	இன் ம்	சில	ெபாேடாமாக்	நதியில்	வி ந் 	ெவள்ளத்தில்
மிதந் 	ெசன்றன.

	

பறந் 	ெசன்ற	அப்பளங்களில்	ஒன் 	ெவனி லா	 தந்திர	வீரன்	ைகயிலி ந்த
ரிய	வாள்	 ைனயில்	சிக்கித்	ெகாண்ட .	அந்தச்	சிைலக் 	உயிர்	இ ந்தால்

தன்னிடம்	ஒர்	அப்பளம்	சிக்கிய 	பற்றி	ெராம்ப	ெராம்ப	மகிழ்ச்சி	அைடந்தி க் ம்!

	

அப்பள	நஷ்டத்ைதக்	 றித் 	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	அைடந்த	வ த்தத் க்
அளேவயில்ைல.	அப்பளம்	‘லாஸ்’	ஆன 	பற்றி	அந்தச்	சீமாட் க் 	உலகத்தின்	பல
ைலகளிலி ந் ம்	அ தாபத்	தந்திகள்	வந் 	 விந் 	ெகாண் ந்தன.

	

"நீங்க	கவைலப்	படாதீங்க...!	இரண் 	நாளில்	 ப்பதாயிரம்	இட் 	 த்
விடலாம்!"	என் 	ஆ தல்	 றினாள்	மிஸஸ்	 ர்த்தி.

	

ெவங்கிட் க் 	மட் ம்	இெதல்லாம்	ஒேர	தமாஷாயி ந்த .	அவன்	தன்	பாட் யிடம்
ஒ ப்	ேபாய்,	"பாட் !	அப்பளத்ைத	ெயல்லாம்	 ட் விட்டார்களாம்"	என்றான்.

	

"அட	பாவேம!	 வாேனன்?	என்னிடம்	ெசால்லியி ந்தால்	எண்ெணயில்
ெபாரித் க்	ெகா த்தி ப்ேபேன!	 ட்ட	அப்பளம்	நன்றாயி க்காேதடா?"	என்றாள்
அந்தப்	பாட் .

	



சம்மர்	ஹ ஸ்	வாசலி ம்	டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸ்	வாசலி ம்	அப்பளப்	பாட் களின்
வ ைகைய	எதிர்பார்த் ப்	பத்திரிைக	நி பர்கள்,	 ைகப்பட	நி ணர்கள்,
ைகெய த் 	ேவட்ைடக்காரர்கள்,	ெபா மக்கள்	எல்ேலா ம்	காத் க்
ெகாண் ந்தனர்.

	

இரண் 	ெசஞ் ரி	ேபாட்ட	எச் மிப்	பாட் தான்	 தல்	 தல்	ைகயில்	அப்பளக்
ழவி டன்	ெவளிேய	வந்தாள்.	பத்திரிைக	நி பர்கள்	அந்தப்	பாட் ையச்	 ழ்ந்

ெகாண் 	ேகள்வி	ேகட்கத்	ெதாடங்கி	விட்டார்கள்.	அவர்க க்ெகல்லாம்
பாட் யின்	சார்பில்	பஞ் 	தான்	பதில்	 றினான்.

	

"ஆர்	 	தி	ேகப்டன்	ஆப்	டாஞ் ர்	 ம்?"	என் 	ேகட்டார்	ஒ 	நி பர்.

	

"ேநா-ஷி	இஸ்	ப்ரம்	 ன்னெவல்லி!"	என்றான்	பஞ் ,

	

சிலர்	எச் மிப்	பாட் யிடம்	‘ஆட்ேடாகிராஃப்’	ேகட்டனர்.

	

"ஆட்ேடாகிராஃப்பாவ ?	ஆட்ேடா	ரி ாவாவ ?	அெதல்லாம்	எனக்ெகான் ம்
ெதரியா "	என் 	 றிவிட் 	ேவகமாகப்	ேபாய்விட்டாள்	அந்தப்	பாட் .

	

அந்தச்	சமயம்	அந்தப்	பக்கமாக	வந்த	மிஸ்ஸ்	ராக்ஃெபல்லர்,	"பாட் ைஸத்
ெதாந்தர 	ெசய்யாதீங்க.	அவங்க	ெரஸ்ட்	எ த் க்கட் ம்...	"	என் 	 றிக்
ட்டத்தினைரப்	ேபாகச்	ெசான்னாள்.

	



=========
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ெமயில்	வரப்	ேபாகிற	ேநரத்தில்	ஜங்ஷனில்	ஒ வித	பரபரப் 	உண்டா ேம,
அத்தைகய	 ழ்நிைல	சம்மர்	ஹ ஸுக் ள்	நிலவிய .

	

பாட் கள்	எல்ேலா மாகச்	ேசர்ந் 	லட்சம்	அப்பளங்கைள	இட் 	 த் விட் ,	ைக
க் ,	ப ப் த்	ேதங்காய்,	ேதங் ழல்	 தலிய	பட்சனங்கள்	ெசய்வதில்

ம் ரமாக	ஈ பட் ந்தனர்.

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்,	நின்ற	இடத்தில்	நிற்காமல்	‘ஆச்சா,	ேபாச்சா?’என்
பம்பரமாகச்	 ற்றிச்	 ழன் 	ெகாண் ந்தாள்.

	

அய்யாசாமி	அய்யர்,	அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்,	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்,	மாமா,
ர்த்தி	அைனவ ம்	காைலயிேலேய	கிணற்ற யில்	ஸ்நானத்ைத	 த் விட்

அன்ைறய	ேஜாலிக் த்	தயாராகிக்	ெகாண் ந்தனர்.

	

பதிைனந் 	ஏக்கர்	விஸ்தீரண ள்ள	சம்மர்	ஹ ஸ்	காம்ப ண் க் ள்	பந்தல்
ேபா வதற்கான	ஏற்பா களில்	தீவிரமாக	 ைனந்தி ந்தான்	பஞ் .

	

இஞ்ச்	ேடப் ம்	ைக மாக	ேதாட்டம்	 வ ம்	 க் ம்	ெந க் ம்	அைலந் ,
எங்ெகங்ேக	கால்கள்	ஊன்ற	ேவண் ம்	என்பதற் 	அைடயாளமாகச்
கண்ணாம்பினால்	ெவள்ைளக்	ேகா 	ேபாட் க்	ெகாண் ந்தான்.	ேவைலயாட்கள்,
ைகயில்	கடப்பாைர	சகிதம்	பஞ் வின்	பின்ேனா 	ஒ க்	ெகாண் ந்தனர்.



	

‘கிச்ச’ க் ள்ளி ந் 	வந்த	கம்ெமன்ற	வாசைன	உள்ேள	ரவா	உப் மா	தயாராகிக்
ெகாண் க்கிற 	என்பைத	அறிவித் க்	ெகாண் ந்த .

	

"ெமாத்தமாக	ரவா	உப் மா	கிண் கிறேபா 	வ கிற	வாசைனேய	அலாதிதான்"
என் 	 க்ைக	உறிஞ்சி	இ த்தார்	அம்மாஞ்சி.	.

	

"கறிேவப்பிைல,	இஞ்சி,	எ மிச்சம்	பழம்,	பச்ைச	மிளகாய்,	 ந்திரிப்	ப ப் 	இந்த
ஐந் ம்	ேச கிறேபா ,	‘அடடா!..."	என் 	நாக்கில்	தண்ணிர்	ெசாட்டக்	 றினார்
சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்.

	

"பச்ைசப்	பேசல் 	வாைழ	இைலையப்	ேபாட் ,	அதன்	ேமேல	 ைகயப்	 ைகய
ெநய் டன்	மி மி க் ம்	உப் மாைவ	ைவக்கிறேபா ,	அதில்	ெகாட்டக்	ெகாட்ட
விழித் க்	ெகாண் க் ம்	 ந்திரிைய	விரலாேல	தள்ளிச்	சாப்பிட்டால்	அந்த
சிேய	விேசஷம்தான்!"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"வாஷிங்டன்	நகரத்திேல	வாைழ	இைல	ேபாட் 	சாப்பிடற 	அைதவிட	விேசஷம்!"
என்றார்	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்.

	

"எல்ேலாைர ம்	 .ப க் 	வரச்	ெசால்றா	ராக்ஃெபல்லர்	மாமி!”	என் 	அைழத்தாள்
மிஸஸ்	 ர்த்தி.

	

"இேதா	ெர யாகக்	காத் ண் 	இ க்ேகாம்”	என் .	ெசால்லியப ேய	உள்ேள
ைழந்தனர்	எல்ேலா ம்.



	

"பஞ்ச்	வரவில்ைலயா?	இப்ப	என்ன	டயம்	ஆச் ?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்.

	

"ெஸவேன	கால்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"எட் 	மணிக் 	நி யார்க்கிலி ந் 	என்	ஹஸ்ெபண்ட்	வ கிறார்.	அவர்	பத்
மணிக்ெகல்லாம்	ம ப ம்	தி ம்பிப்	ேபாய்	வி வார்.	அதனாேல	அவர்	இங்ேக
இ க்கிறேபாேத	ேமேரஜுக் 	ேடட்	பிக்ஸ்	பண்ணிடலாம் 	நிைனக்கிேறன்...	நீங்க
என்ன	ெசால்றீங்க,	அய்யாஸாம்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"பிள்ைளயின்	ஃபாத ம்	மத ம்	வரவில்ைலேய	என் 	பார்க்கிேறன்"	என்றார்
அய்யாசாமி.

	

"அவர்கள்	எல்ேலா ம்	இப்ேபா	எட்டைர	மணி	ப்ேளன்ேல	வந் 	வி வார்கள்...	"
என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வந்தான்	பஞ் .

	

"இன் ம்	ேவ 	யாெரல்லாம்	வராங்க	பஞ்ச்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸ்ஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"பத் ப்	பாத்திரம்	ேதய்ப்பவர்க ம்,	சந்தனம்	அைரக்கிறவர்க ம்	வ கிறார்கள்.
வாைழ	இைலக்	கட் ,	மாவிைலக்	ெகாத் ,	பரங்கிக்காய்,	 சணிக்காய்,
கத்தரிக்காய்,	ேதங்காய்,	ெவற்றிைல,	 ஷ்பம்	இவ்வள ம்	இன்ெனா 	ப்ேளன்ேல
வ கின்றன."



	

"பத் ப்	பாத்திரம்	ேதய்க்கிறவங்கன்னா	அ 	யா ?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்.

	

"ெடன்	ெவஸ்ஸல்ஸ்	ேதய்க்கிறவா"	என் 	ெமாழி	ெபயர்த் க்	 றினார்	அம்மாஞ்சி.

	

“ெடன்	ெவஸ்ஸல்ஸ்தானா?	ட்ெவண் 	ஹண்ட்ரட்	ெவஸல்ஸ்	ேவ மானா ம்
ேதய்க்கட் ேம!”	என் 	 றினாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

பத் ப்	பாத்திரம்	என்றால்	என்னெவன்பைத	மிஸஸ்	 ர்த்தி	விளக்கிச்	ெசான்ன
பிற ,	"ஒ,	ஐ	ஸீ!"	என் 	சீமாட் 	ராக்ஃெபல்லர்	சிரித் க்	ெகாண்டாள்.

	

"பஞ்ச்!	பாத்திரம்	ேதய்க்கிறவங்கைள	நாேன	ேநரில்	ேபாய்	ரிஸிவ்	ெசய்ய மா?
எத்தைன	மணிக் 	ப்ேளன்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"ேவண்டாம்	ேமடம்!	நாங்கள்	இ வ ம்	ேபானாேல	ேபா ம்	"	என் 	 றிய	பஞ் ,
லல்லிையக்	கைடக்	கண்ணால்	கவனித்தான்.

	

"ேகால்ட்ஸ்மித்ெதல்லாம்	எப்ப	வரப்	ேபாறாங்க?	அவங்க	ெசய்யப்	ேபாகிற
ஜ்ெவல்ெஸல்லாம்	பார்க்க ம்	ேபால	ஆைசயாயி க் .	க த்திேல	ஒட் யாண்...
காதிேல	 ல்லக்...	அப் றம்	வாட்	மிஸ்டர்	பஞ்ச்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்.

	



" ல்லக்	இல்ைல	ேமடம்!	 ல்லாக் !	அைதக்	காதிேல	மாட் க்க	மாட்டாங்க.
க்கிேல	ேபாட் க் வாங்க.	இ ப்பிேல	ஒட் யாணம்!"	என் 	சிரித் க்	ெகாண்ேட
றினான்	பஞ் .

	

"ஐ-ஸி!	ஹியர்	ஒட் யாண்!	ஹியர்	 ல்லாக்!..	ஹியர்	டாலி..."	என் 	அபிநயம்
பி த் க்	காட் னாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"இெதல்லாம்	ேபாட் க்	ெகாள்ள ம்னா,	இண் யன்	ஸ்ைடலில்	,ஸாரி ம்	கட் க்
ெகாள்ள ேம!"	என்றாள்	மிஸஸ்	 ர்த்தி.

	

"ஸாரி	 டத்தான்	கட் க்	ெகாள்ளப்	ேபாகிேறன்	பஞ்ச்!	நீ	நாைளக்ேக
ெமட்ராஸுக் ப்ேபாய்	ேகால்ட்ஸ்மித்ைஸ	அ ப்பி	ைவ.	இண் யாவிலி ந்
எத்தைன	ேகால்ட்ஸ்மித்	ேவ மானா ம்	வ வாங்களா?"

	

"ஓ!	இப்ப	எத்தைன	ேகால்ட்ஸ்மித்	ேவ ம்னா ம்	கிைடப்பாங்க”	என்றான்	பஞ்ச்.

	

"நான்	 டத்	ேதா ம்	ேபசரி ம்	ேபாட் க்	ெகாள்ளப்	ேபாகிேறன்”	என்றாள்
ேலாரிட்டா.

	

"ேதா ம்	ேபசரி ம்	ேபாட் க்	ெகாள்ள ம்னா	கா 	 க் 	 த்தாமல்	எப்ப
ம்?	இந்த	வயசிேல	காைதக்	 த்தினால்	வலிக் ேம"	என்றாள்	ேலாசனா.

	

"பரவாயில்ைல;	 ேளாேராஃபார்ம்	 த் க்	 த்திடலாம்.	ேலாரிட்டா	ஆைசப்



பட்டைதச்	ெசய்தி ேவாம்.	அப் றம்	ேவேற	என்ன	நைக	ேவ ம்	ேலாரிட்டா?	என்
ேகட்டாள்	மிலஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"டாலி!"	என்றாள்	ேலாரிட்டா.

	

"தாலியா?	அப்ப ன்னா	நீ	 ட	ேமேரஜ்	ெசய் க்கப்	ேபாறயா?”	என் 	ேகட்
விட் ச்	சிரித்தாள்	மிஸஸ்	 ர்த்தி.

	

"ேநா	ேநா!	டாலிதான்	ெராம்ப	ஜாலியா	இ க் .	அைத	நான்	 ம்மாேவ	கட் க்கப்
ேபாகிேறன்"	என் 	 றினாள்	ேலாரிட்டா.

	

"அசடாயி க்ேக	இந்தப்	ெபண் !	தாலி	கட் க்கப்	ேபாறதாேம!"	என் 	ேகலி
ெசய்தார்	அம்மாஞ்சி.

	

"தாலி	ேவணாக்	கட் க்	ெகாள்ளட் ம்...	தங்கத்தாேல	அம்மிக்	கல்	ேவணா ம்
ெசய் 	கட் க்	ெகாள்ளட் ேம!	-	உமக்ெக க்கய்யா	இந்த	வம்ெபல்லாம்?"	என்றார்
சாஸ்திரிகள்.

	

"இைல	ேபாட்டாச் ,	எல்ேலா ம்	 பன்	சாப்பிட	வா ங்கள்..."	என் 	அைழத்தார்
மாமா,

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்,	ேகதரின்,	ேலாரிட்டா,	மிஸஸ்	 ர்த்தி,	லல்லி,	அெமரிக்க
ெபண் கள்	எல்ேலா ம்	ஒ 	வரிைசயில்	உட்கார்ந் 	ெகாண்டனர்.	அய்யாசாமி,



மாமா,	அத்ைத,	பனாரஸ்	பாட் 	 தலாேனார்	இன்ெனா 	வரிைசயில்	உட்கார்ந்
ெகாண்டனர்.

	

அம்மாஞ்சி	வாத்தியா ம்,	சாஸ்திரிக ம்	சந்த 	ெசய்யாமல்	சைமயல்	கட் ப்
பக்கம்	ேபாய்	ஆசாரமாக	உட்கார்ந் 	ெகாண்டார்கள்.

	

அப்பளப்	பாட் மார்க க் த்	தனிப்	பந்தி	ேபாடப்பட் ந்த .	-

	

" ர்த்தேம	ைவத்தாகவில்ைல.	இதற் ள்	ேவைளக் 	ஐந் 	இைல
வி கிற .	இப்பேவ	இப்ப ன்னா	கல்யாணத்தின்	ேபா 	 ட்டம்	எப்ப 	இ க்கப்
ேபாகிறேதா!"	என் 	கவைலப்பட்டார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"ேகா வரப்	பிர 	ராக்ஃெபல்லர்	இ க்கார்,	ெசலவழிக்கிறார்.	உமக்ெகன்ன
கவைல?"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"இந்த	மாதிரி	நா 	கல்யாணம்	ெசய்தால்	ேகா வரப்	பிர வாயி ந்தா ம்
இன்ஸால்ெவன்ஸி	ெகா க்க	ேவண் ய தான்.	எல்லாவற் க் ம்	ெசலவழிப்பா.
கைடசியிேல	ைவதிகாளிடம்	வரேபா 	ைக	இ த் க்	ெகாள் ம்”	என்றார்
சாஸ்திரிகள்.

	

"அெதல்லாம்	இல்ைல.	ஆயிரம்	ைவதிகாள்	வந்தா ம்	அத்தைன	ேப க் ம்
ஆ க் 	ஐந் 	டாலர்	ெகா க்கப்	ேபாறாளாம்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	



"இன் ம்	ெகாஞ்சம்	ரவா	 ட் ங்	ேபா "	என் 	உப் மாைவ	ெராம்ப ம்	 சித் ச்
சாப்பிட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.	அதி ள்ள	கறிேவப்பிைல,	இஞ்சி,	பச்ைச
மிளகாய்	இவற்ைற ம்	உப் மா டன்	ேசர்த் ச்	சாப்பிட	ேவண் ம்	ேபாலி க்கிற
என் 	எண்ணி	அவற்ைற ம்	ேசர்த் 	வி ங்கிக்	ெகாண் ந்தாள்!

	

"ரவா	 ட் ங்	எப்ப 	இ க்கிற ?"	என் 	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரிடம்	ேகட்டான்	பஞ் .

	

"ஹா...ஹா!..."	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

அந்தச்	சீமாட் 	"ஹா	ஹா	என் 	 றியைத	நன்றாயி க்கிற 	என் 	ெசால்வதாக
எண்ணிக்	ெகாண்ட	அம்மாஞ்சி,	"ராக்ஃெபல்லர்	மாமிக் 	இன் ம்	ெகாஞ்சம்	ரவா
ட் ங்	ேபா ங்கள்"	என்றார்.

	

"ஹா	ஹா...ஹாட்	!ெவரி	ெவரி	ஹாட்!	ெராம்பக்	காரம்!"	என் 	கத்தினாள்	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்.

	

"அேடேட!	க்ரீன்	மிளகாைய ம்	ேசர்த் ச்	சாப்பிட் 	விட்டாப்	ேபாலி க் .	அதான்
"ஹாஹா"	என் 	அல கிறார்.	ஐஸ்	வாட்டர்	ெகாண்டாங்க"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

சரியாக	ஒன்ப 	மணிக் 	ராக்ஃெபல்லர்	வந் 	ேசர்ந்தார்.	பிள்ைளயின்	தகப்பனார்
தாயார்	அவர்கைளச்	ேசர்ந்த	வாத்தியார்	 தலியவர்க ம்	 றித்த	ேநரத்தில்
வந் 	விட்டனர்.	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்,	"திஸ்	இஸ்	மிஸ்டர்	அய்யாஸாம்	‘ப்ைரட்’ஸ்
ஃபாதர்,	திஸ்	இஸ்	மிஸ்டர்	ேகாபாலய்யர்	‘பிைரட்	 ம்’ஸ்	ஃபாதர்"	என்
ஒவ்ெவா வராகத்	தன்	ஹஸ்ெபண் க் 	அறி கப்	ப த்தினாள்.



	

மிஸ்டர்	ராக்ஃெபல்லர்	சிரித்த	 கத் டன்	அவர்கள்	எல்ேலாைர ம்	"ஹவ்	 	 	-
ஹவ்	 	 ”	என் 	 சலம்	விசாரித்தப ேய	ைக க்கி	மகிழ்ந்தார்.

	

"மணப்ெபண் ம்	மாப்பிள்ைள ம்	எப்ேபா 	வ கிறார்கள்?”	என் 	அவர்
விசாரித்தேபா ,	“ ர்த்தம்	ைவத்த ம்	வந் 	வி வார்கள்”	என்றார்	 ர்த்தி.

	

" ரட்	என்றால்?"	என் 	ேகட்டார்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

" ரட்	என்றால்	ேமேரஜ்	நடக்கிற	ைடம்"	என் 	தன்	ஹஸ்ெபண் க் 	விளக்கிச்
ெசான்னாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"ஐ	ஸீ!	 ரட் க் 	‘ேடட்	‘	ஃபிக்ஸ்	பண்ணி	விடலாேம!"	என்றார்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"அதற் த்தான்	அேரஞ்ச்ெமண்ட்	நடந் 	ெகாண் க்கிற .	இன் ம்	ெடன்
மினிட்லிேல	ெர யாகிவி ம்.	அதற் ள்	உக்கிராண	அைறையப்	பார்த் விட்
வரலாம்,	வாங்க.	இப்பத்தான்	இண் யாவிேல ந் 	ஃபிளவர்ஸ்,	ெவஜிடபிள்ஸ்
எல்லாம்	வந்தி க் 	என் 	அைழத்தாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

உக்கிராண	அைறயில்	மைல	ேபால்	 விக்கப்பட் ந்த	 சணிக்காய்கைள ம்,
டலங்காய்கைள ம்	கண்ட	ராக்ஃெபல்லர்,	" சணிக்கா ம்,	 டலங்கா ம்	மட் ம்
ெராம்ப	ஆர்த்தடாக்ஸ்	ேபாலி க் .	ேத	 க்	ைலக்	இண் யன்	சா ஸ்	வித்
ேஹாலி	ஆஷ்!"	என்றார்.



	

"அவற்றின்	ேநச்சேர	அப்ப த்தான்	என்றான்	பஞ்

	

ஒ 	 சணிக்காையக்	ைகயினால்	 க்கிப்	பார்த்தார்	ராக்ஃெபல்லர்.	அதன்	காம்
பி த் த்	 க் வதற் 	வசதியாக	இல்லாமல்	ேபாகேவ	கீேழ	ந வி
வி ந் விட்ட .	அவ்வள தான்	உடேன	அத்தைன	 சணிக்காய்க க் ம்
பிளாஸ் க்கில்	ைகப்பி 	ஃபிக்ஸ்	ெசய் 	வி ம்ப 	உத்தர 	ேபாட் விட்டார்	அவர்.

	

ராயிங்	ஹாலில்	ெபரிய	ெபரிய	கார்ப்ெபட் கைள	விரித் ,	தாம் லம்,	சந்தனம்,
மஞ்சள்,	 ங் மம்	எல்லாவற்ைற ம்	எ த் 	ைவப்பதில்	கவனம்	ெச த்திக்
ெகாண் ந்தனர்	பஞ் ம்,	லல்லி ம்.

	

"எல்ேலா ம்	ஹா க் 	வரலாம்"	என் 	அைழத்தார்	அம்மாஞ்சி.

	

"இவர்தான்	அம்மாஞ்சி!	ெவரி	ஹ் மரஸ்	ஸயண் ஸ்ட்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

அப்பளங்கள்	ஆகாசத்தில்	பறந்த	ெசய்திையப்	பற்றி	விசாரித்தார்	ராக்ஃெபல்லர்.
"அ 	உங்க க் 	எப்ப த்	ெதரி ம்	நி ஸ்	ேபப்பரில்	ப த்தீர்களா?"	என்
வியப் டன்	ேகட் க்	ெகாண்ேட	உள்ேள	ெசன் 	அப்பளம்	ஒன்ைறக்	ெகாண் 	வந்
கணவனிடம்	காட் னாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

ராக்ஃெபல்லர்	அைதக்	ைகயில்	வாங்கிப்	பார்த் விட் ,	"ெவரி	ைலட்	திங்!
இதனால்தான்	பறந் விட் க்கிற !"	என்றார்.



	

"இ பதாயிரம்	அப்பளங்கள்	பறந் 	ேபாய்விட்டன.	அப் றம்	ேபப்பர்	ெவயிட் கள்
வரவைழத் 	ஒவ்ெவா 	அப்பளத்தின்	மீ ம்	ஒவ்ெவான்ைற	ைவத் விட்ேடாம்"
என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

ராக்ெபல்லர்	தம்பதியர்	உட்கா வதற் 	ேசாபா	ெகாண் 	வந் 	ேபாடச்	ெசான்னான்
பஞ் .

	

"ேவண்டாம்!	நாங்கள்	தைரயிேலேய	உட்கா கிேறாம்”	என் 	கார்ப்ெபட்	மீ
உட்கார்ந் 	ெகாண்டார்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"ேகா வரப்	பிர !	கிஞ்சித்	கர்வம்	உண்டா?"	என் 	 றி	மகிழ்ந்தார்	அம்மாஞ்சி.

	

பிள்ைள	வீட் 	வாத்தியார்	அப் 	சாஸ்திரிகள்	 தலில்	மஞ்சளில்	பிள்ைளயார்
பி த் ப்	 ைஜ	ெசய்தார்.	பிற 	பஞ்சாங்கத்ைதப்	 ரட் 	ஏப்ரல்	மாதத்தி ள்ள

ர்த்த	நாட்கைளெயல்லாம்	வரிைசயாகச்	ெசால்லிக்	ெகாண் 	வந்தார்.

	

"ஏப்ரல்	29-ஆம்ேததி	திங்கள்கிழைம	ெராம்ப	சிலாக்கியமான	 ர்த்தம்"	என்றார்
அம்மாஞ்சி.

	

"அப்ப யானால்	அன்ைறக்ேக	ைவத் க்	ெகாண் விடலாேம!"	என்றார்
பிள்ைளக் த்	தகப்பனார்.

	



"எதற் ம்	ெபண் கைள ம்	ஒ 	வார்த்ைத	ேகட் வி ங்கள்.	அவா	ெசளகரியம்
எப்ப ேயா?"	என்றார்	அம்மாஞ்சி	ஓர்	அசட் ச்	சிரிப் டன்.

	

ெபண் க் 	அம்மா,	பிள்ைளக் த்	தாயார்	இ வ ம்	தனியாகப்	ேபாய்	ஏேதா
ேபசிவிட் த்	தி ம்பி	வந் ,	"ஏப்ரல்	29-ஆம்	ேததிேய	இ க்கட் ம்.	அன்ைறக் ச்
ெசளகரியம்தான்"	என்றனர்.

	

"எ க் 	நீங்க	ெரண் 	ேப ம்	மட் ம்	தனியாகப்	ேபாய்	ஏேதா	ஸீக்ெரட்டாகப்
ேபசிட் 	வறீங்க?"	என் 	ேகட்டார்	மிஸஸ்	ராக்.	 ர்த்தியின்	மைனவி	ேலாசனா,
மிஸஸ்	ராக்ைக	உள்ேள	அைழத் ச்	ெசன் 	அந்தச்	சீமாட் யின்	காேதா 	ஏேதா
ரகசியமாகக்	 றினாள்.	விஷயத்ைதப்	 ரிந் ெகாண்ட	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்
சிரித் க்	ெகாண்ேட	ேலாசனா டன்	ெவளிேய	வந்தாள்!

	

"அப் 	சாஸ்திரிகேள!	நீங்கேள	உங்க	ைகயாேல	மஞ்சைளத்	தடவி	 ர்த்தப்
பத்திரிைகைய	எ தி	வி ங்கள்.	காட்டன்	ஸார்!	(பஞ் க் 	ஆங்கிலப்	ெபயர்)
நீங்க	எல்ேலா க் ம்	சந்தனம்,	தாம் லம்	ெகா க்கலாம்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

தலில்	ராக்ஃெபல்லர்	பிர க் ச்	சந்தனம்	ெகா த்தான்	பஞ் .	சந்தனத்ைதத்
ெதாட் 	வாசைன	பார்த் விட் 	ைகக் ட்ைடயில்	 ைடத் க்	ெகாண்ேட	"லிக்விட்
ஸாண்டல்	எக்ஸ்ெலண்ட்!"	என் 	 றித்	தாம் லம்	ெபற் க்	ெகாண்டார்
ராக்ஃெபல்லர்.

	

அய்யாசாமி	அய்யர்	மைனவி,	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரிடம்	 ங் மத்ைதக்	ெகா த் ,
"ராக்ெபல்லர்	மாமி!	இைத	ெநற்றியில்	இட் க்	ெகாள் ங்கள்"	என்றாள்.

	



மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	அைத	வாங்கி	ெநற்றியில்	இட் க்	ெகாண்டேபா 	ெபண் கள்
அைனவ ம்	சிரித் க்	ெகாண்ேட,	"மாமிக் க்	ெகா வம்	ைவத் ப்	 டைவ ம்
கட் விட்டால்	 மங்கலிப்	பிரார்த்தைனயில்	உட்கார	ைவத் விடலாம்"	என்றனர்.

	

ர்த்தப்	பத்திரிைக	எ தி	 ந்த ம்	அைத	ெவள்ளித்	தட் ல்	ைவத் க்
ெகாண் 	ேபாய்ஒவ்ெவா வரிட ம்	காட் னார்	அம்மாஞ்சி.	எல்ேலா ம்
பத்திரிைகையத்	ெதாட் 	ஆசீர்வாதம்	ெசய்தனர்.

	

"இன் ம்	ட்ெவண் 	ேடஸ்	தான்	இ க் .	இம்மீ யட்டா	இன்விேடஷன்	பிரிண்ட்
ஆக ம்.	அ தான்	ெராம்ப	 க்கியம்.	அர்ெஜண்ட்!"	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"மிஸ்டர்	பஞ்ச்	இன்ைறக்ேக	நீ	ெமட்ராஸ்	ேபாய்	அங்ேக	நமக்காக	ஒ 	ஏெஜண்ைடப்
பார்த் ப்	ேபசி	ஏற்பா 	பண்ணி	வி .	நமக் 	எந்த	டயத்திேல	எ 	ேவ மானா ம்
அந்த	ஏெஜண் தான்	வாங்கி	அ ப்ப ம்.	உனக் த்	ெதரிஞ்ச	ஆசாமிங்க
யாராவ 	இ க்காங்களா?"

	

"ஒ	எஸ்.	பாப்ஜின் 	ெமட்ராஸிேல	ஒ 	பிரண்ட்	இ க்கா .	ேமேரஜ்
காண்ட்ராக்ட்தான்	அவ க் த்	ெதாழில்"	என்றான்	பஞ் ,

	

	

"ெவரி	 ட்டாப்	ேபாச் !	நீ	அவைரேய	பிக்ஸ்	பண்ணிட் 	வந் .	அவேரா 	ெடய்லி
ரங்க்ேல	ேபசி	ேவண் யைத	அ ப்பச்	ெசால்லிவிடலாம்."

	

"எஸ்	ேமடம்!	பந்தக்கால்	 ர்த்தத்ைத ம்	இப்பேவ	நடத்திவிடலாேம!"	என்றான்



பஞ் .

	

"	ஓ"	நடத்திவிடலாம்.	அ க் 	என்ன	ெசய்ய ம்?"

	

"உங்க	ஹஸ்ெபண்ட்	ைகயாேல	அஸ்திவாரம்	ேபாட் க்	காைல	ஊன்றிவிட்டால்
ேபா ம்"	என்றான்	பஞ் .

	

"	‘ராக்ஃெபல்லர்	ப ண்ேடஷன்’ 	ெசால் ங்க"	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

பந்தக்கால்	ேபாட	ேவண் ய	இடத்தில்	ேதங்காய்	உைடத் ப்	 ைஜ	ெசய்தார்
அம்மாஞ்சி.	ஒ 	பந்தக்காலின்	 னியில்	மஞ்சள்	 சி	மாவிைலக்	ெகாத்ைதக்
கட் னார்	அப் 	சாஸ்திரிகள்.

	

ராக்ஃெபல்லர்	தம 	ைகயினால்	அஸ்திவாரம்	ேபாட் ,	பந்தல்காைல ம்
ஊன்றிவிட்டார்.	அவ்வள தான்;	இதற் ள்	மணி	பத் 	ஆகிவிடேவ,	ராக்ஃெபல்லர்
பிர 	எல்ேலாரிட ம்	விைட	ெபற் க்	ெகாண் 	நி யார்க்	 றப்பட் விட்டார்.	அவர்
ெசன்ற	சில	நிமிஷங்க க்ெகல்லாம்	பஞ் ம்	கிளம்பி	விட்டான்.

	

இரண்ேட	தினங்களில்	ெசன்ைனயிலி ந் 	கல்யாணப்	பத்திரிைககள்	அச்சாகி
வந் விட்டன.	பத்திரிைகயின்	பின்	பக்கத்தில்	வாஷிங்டன்	ேநஷனல்	ஏர்
ேபார்ட் லி ந் 	ஸம்மர்	ஹ ஸுக் ப்	ேபாகிற	மார்க்கத்ைத ம்	படம்	ேபாட் க்
காட் யி ந்தான்	பஞ் .	அைதக்	கண்ட	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	"ெவரி ட்	ஐ யா!"
என்றாள்.

	



===========

	

	

	



����������	7.	��

	

ராக்ஃெபல்ல க் க்	ைககால்	ஆடவில்ைல.	"ேமேரஜுக் 	இன் ம்	ஸிக்ஸ் ன்
ேடஸ்தான்	இ க் .	இதற் ள்	எவ்வளேவா	ஏற்பா 	ெசய்தாக ம்.	ெபண் ம்
மாப்பிள்ைள ம்	வர ம்.	என்	ஃபிரண்ட்ஸும்	ரிேல வ்ஸும்	வர ம்.
அவங்க க்ெகல்லாம்	ஜாைக	ஏற்பா 	ெசய்தாக ம்	"	என் 	கவைலப்பட் க்
ெகாண் ந்தாள்	அந்தச்	சீமாட் .

	

அப்ேபா 	அங்ேக	வந்த	பஞ் ,	"ேமடம்	மாஸ்ஸ ெஸட்ஸிேல ந் 	இன்ைறக்
ஈவினிங்	உங்க	ஃபிரண்ட்	ெபட் 	ேடவிஸும்	இன் ம்	ஐந்தா 	ேப ம்	வராங்களாம்.
அவங்கைள	ரிஸிவ்	பண்றத் க் 	ஏர்ேபார்ட்	ேபாக ம்"	என்றான்.

	

"பஞ்ச்!	எனக் 	டயேம	இல்ேல.	ப்ளீஸ்	!	நீ ம்,	லல்லி ம்	ேபாய்	அைழச்சிட்
வந் ங்க.	இன்ைறக் 	ஈவினிங்	நான்	மிஸஸ்	ெகன்ன ைய	மீட்	பண்ணி,
ேமேரஜுக் 	இன்ைவட்	பண்ணப்	ேபாேறன்.	தய 	ெசய் 	அ க் 	 ன்னாேல	இப்ப
எல்ேலாைர ம்	இங்ேக	ெகாஞ்சம்	வரச்	ெசால் .	ேமேரைஜப்	பற்றி	‘ ஸ்கஸ்’
ெசய்ேவாம்.	எனக் 	ஒ 	கம்ப்ளிட்	ஐ யா	 ங்க	பார்க்கலாம்.	ெமாத்தம்	எத்தைன
ேபர்	வ வாங்க?	யார்	யார்	வ வாங்க?	என்ெனல்லாம்	நடக் ம்?	ெகாஞ்சம்
விவரமாச்	ெசால் ங்ேகா"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"ஃபஸ்ட்ேல	ேமடம்,	டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸ்ேல ந் 	சம்மர்	ஹ ஸ்	வைரக் ம்	ஆர்.	ஸ்ட்ரீட்
ரா ம்	பந்தல்	ேபாட் 	 க்க ம்!"

	

" ச் .	அ க் த்தான்	ஹவாயிேல ந் 	பந்த க் 	ேவண் ய	ெதன்னங்
கீத் ,	வாைழமரம்	எல்லாம்	வந்தாச்ேச!	அத்ேதா 	ஆர்.	ஸ்ட்ரீட்ேல	இ க்கிற	ஹ ஸ்



ரா ம்	காலி	பண்ணிக்	ெகா க்கச்	ெசால்லி	ேகட் க்ேகன்.	சரின்
ெசால்லியி க்காங்க.	ேமேரஜ்	பார்ட் ஸ்	யார்	வந்தா ம்	இந்தத்	ெத விேலேய
இறக்கிடலாம்.	இந்த	ஸ்ட்ரீட்ேல	 ராஃபிக்ைக ம்	கண்ட்ேரால்	பண்ணச்
ெசால்லிட்ேடன்.	உ.ம்...	ெநக்ஸ்ட்!	அ த்தாப்ேபால்	என்ன	ெசய்ய ம்?"

	

"அ த்த	ெவள்ளிக்கிழைம	 மங்கலிப்	பிரார்த்தைன	நடத்த ம்"	என்றார்
அய்யாசாமி.

	

" மங்கலிப்	பிரார்த்தைனயா?	அப்ப ன்னா?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ெபல்லர்.

	

"ேல ஸுக் 	வி ந் 	நடத்தி	பிரார்த்தைன	பண்ற க்
மங்கலிப்பிரார்த்தைனன் 	ெசால்ற ."

	

"அ க் 	எத்தைன	ேல ஸ்	ேதைவப்ப ம்,	ெசால் ங்க.	நி யார்க்ேல	எனக் த்
ெதரிஞ்ச	ேல ஸுங்க	ெராம்பப்	ேபர்	இ க்காங்க.	அவங்கைளெயல்லாம்
வரவைழச் டேறன்.	இல்லாட் 	வாஷிங்டன்ேல	கவர்ன்ெமண்ட்	கர்ல்ஸ்	இ க்காங்க.
ெராம்ப	அட்ராக் வா	இ ப்பாங்க.	அவங்கைள	ைவத் 	நடத்திடலாம்.	 மங்கலிப்
பிரார்த்தைனைய	ெவள்ளிக்	கிழைமதான்	நடத்த மா?	ஸாடர்ேட	ைநட்	நடத்தக்
டாதா?"

	

அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்	சிரித்தார்.

	

"ஸாஸ்ட்ரி!	நீ	ஏன்	சிரிக்கேற"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	



"உங்க	ேல ைஸ	ைவத் 	 மங்கலிப்	பிரார்த்தைன	பண்ணக்	 டா .	ஸாடர்ேட
ைநட் ம்	 டா !	"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"அெதன்ன	அப்ப ?	எங்க	ேல ஸ்	 டத்தான்	நல்லா	‘ஃபீஸ்ட்’	சாப்பி வாங்க!"
என்றாள்	மிஸ்	ராக்.

	

"சாப்பி வா!	ஆனால்	அவங்க க்ெகல்லாம்	 டைவ	கட் க்கத்	ெதரியாேத!
அத்ேதா 	தாலி	கட் க்	ெகாண் க் ம்	 மங்கலி	ேல ஸ்தான்	இதற் 	 க்கியம்"
என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"அப்ப ன்னா	சரி;	உங்க	ேல ைஸேய	அைழத் ச்	ெசய் ங்ேகா...	ெதன்?"

	

"இ பத்ெதான்பதாம்	ேததி	 ர்த்தம்.	அதாவ 	மாங்கல்ய	தாரணம்.
அன்ைறக் 	 தல்	நாள்	ராத்திரி	ஜான்வாசம்"	என்றார்	அப் 	சாஸ்திரிகள்.

	

"வாட்	இஸ்	ஜான்வாஸ்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"ப்ைரட்க்	 ம்	காரில்	உட்கார்ந் 	ப்ெராெஸஷன்	ேபாவார்.	அ க் 	டாப்	இல்லாத	கார்
ஒண் 	ேவ ம்.	அந்தக்	காரில்	ஸ்மால்	ஸ்மால்	சில்ட்ரெனல்லாம்	உட்கார்ந்
ெகாள் ம்.	கா க் 	 ன்னால்	நாதஸ்வர ம்,	பாண் 	வாத்திய ம்	வாசித் க்
ெகாண் 	ேபாவார்கள்.	அவங்கேளா 	ெஜண்ட்ஸ்	ேபாவாங்க.	கா க் ப்	பின்னாேல
ேல ஸ்	நடந் 	ேபாவார்கள்"	என்றாள்	ேகதரின்.

	



"எ க் 	எல்ேலா ம்	நடந் 	ேபாக ம்	?	எல்ேலா க் ேம	கார்	அேரஞ்ச்
பண்ணிட்டாப்	ேபாச் .

	

"மாப்பிள்ைள	மட் ம்தான்	காரில்	ேபாவார்.	நாெமல்லாம்	ஸ்ேலாவா	நடந் தான்
ேபாக ம்..."	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"இங்ெகல்லாம்	ேராட்ேல	ஸ்ேலாவாப்	ேபாக	 யாேத!	ஸ்பீடாத்தாேன	ேபாக ம்..."

	

"ஜான்வாஸம்னா	ஸ்ேலாவாத்தான்	ேபாக ம்.	ப்ெராெஸஷன்	பா ங்க.	அ க்
நீங்கதான்	கவர்ன்ெமண் ேல	ஸ்ெபஷலா	பர்மிஷன்	வாங்க ம்"	என்றார்
அம்மாஞ்சி.

	

"	ஓ!	 	மீன்	ப்ெராெஸஷன்!	தட்இஸ்	ைலக்	ஸ்ேடட்	 ைரவ்!	ெவரி ட்	!	ப்ெராெஸஷன்
எ வைரக் ம்	ேபாக ம்?"

	

"ஏதாவ 	ஒ 	ேகாயில்ேல ந் 	கல்யாண	வீட் க் ப்	ேபாவ தான்	சம்பிரதாயம்.
இங்ேக	ஆப்ரஹாம்	லிங்கன்	மண்டபம்	தான்	இ க் .	ஆைகயாேல	அந்த
மண்டபத்திேல	ேபாய்க்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	காற்றாட	உட்கார்ந் 	விட் த்	தி ம்பி
விடலாம்	"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ஏன்?	ெஜபர்ஸன்	மண்டபத்திேல	 ட	உட்காரலாேம!	அந்த	இட ம்	ெராம்ப
அழகாத்தான்	இ க் "	என்றார்	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்.

	



"அங்ேக	ேவண்டாம்.	அ 	ெகாஞ்சம்	 ஸ்ட்டன்ஸ்	அதிகம்.	அத்ேதா 	லிங்கன்	-
மண்டபத்திேல ந் 	வி 	ஒண்டர் லா	இ க் ம்.	ெசர்ரி	ட்ரீெலல்லாம்	 த் க்

ங்கற	அழ 	ைடட்ஸ்	ேபஸின்	வாடர்ேல	ரிப்ெளக்ட்	ஆறப்ேபா
ேதவேலாகமாயி க் ம்.	ஜான்	வாசத் க் 	என்ேற	ப்ளான்	ேபாட் க்	கட் ன
மாதிரின்னா	இ க் 	லிங்கன்	மண்டபம்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ஒ ேவைள	இங்ேகதான்	லிங்க க் 	ஜான்வாசம்	நடந்தேதா	என்னேவா?"
என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"சாஸ்திரிகேள	ேபசாமல்	வாைய	 க்ெகாண் 	இ மய்யா!...	காட்டன்	ஸார்!
ஜான்வாசத்தின்ேபா 	காஸ்	ைலட் க் ம்,	நரிக்	 றவா க் ம்	ஏற்பா
பண்ணியாச்சா?"	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.

	

"காஸ்ைலட்	ேவேற	எ க் ?	வாஷிங்டன்ேல	இ க்கிற	ைலட்	ேபாதாதா?"	என்றாள்
மிஸஸ்	ராக்.

	

"இந்த	காஸ்	ைலட்	 டா .	எங்க	ஊர்	காஸ்ைலட்தான்	சம்பிரதாயம்"	என்றார்
அம்மாஞ்சி.

	

"சம்பிரதாயம்னா	வாட்?”	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"கஸ்டம்ஸ்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	



"கஷ்டம்	ஒன் மில்ைல...	"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.	ம ப ம்	அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்
சாஸ்திரிகளின்	வாைய	அடக்கினார்.	-

	

"ஏஜண்ட்	பாப்ஜிைய	 ரங்க்	ேபாட் க்	 ப்பிட் ,	ெமட்ராஸிலி ந் 	ஆயிரம்	காஸ்
ைலட்ஸ்	அ ப்பச்	ெசால்லியி க்ேகன்.	நாைளக் ள்	வந் வி ம்.	நரிக் றவங்க
ஆயிரம்	கிைடப்ப தான்	ெகாஞ்சம்	கஷ்டப்ப ம்	ேபால	இ க் "	என் 	 றினான்
பஞ் .	-

	

"நாரிக் வாஸ்னா	அவங்க	யா ?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.	-

	

"அவர்கள்தான்	ெதன்னிந்திய	காஸ்ைலட்	கம்ெபனி	நடத்தறவா.	அவாேளதான்
காஸ்ைலட்	 க் வா"	என்றான்	பஞ் .

	

"அெதன்ன	அப்ப ?	அவங்க	இங்ேக	வரமாட்டாங்களா?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்
ராக்.

	

"வ வாங்க,	இ பத்ெதான்பதாம்	ேததி	ெஸளத்	இண் யாவில்	ஏகப்பட்ட	 ரட்
அதனாேல	அவங்க க் 	ெராம்ப	கிராக்கி..."

	

"ஆ க் 	ஆயிரம்	டாலர்	ெகா த்தாவ 	அவங்கைள	வரவைழச் ங்க.
காஸ்ைலட்	 க்கறத் க் 	ேவேற	என்ன	ெசய்யற ?"	-

	

"பணத்ைதப்	பற்றிக்	கவைலப்படவில்ைல.	அவங்க	இங்ேக	வந்தா	நாெயல்லாம்



ேசர்ந் 	‘ேகாரஸ்’ேல	 ைரக்க	ஆரம்பிச் ேம	என் தான்	ேயாசிக்கிேறன்"
என்றான்	பஞ் .

	

"ஏன்?	 ைரக்கட் ேம!	அதனாேல	என்ன	ட்ரபிள்?	டாக்ெஸல்லாம்	ேசர்ந்
ேகாரஸ்ேல	பார்க்	பண்ணா	அ 	ெராம்பத்	தமாஷாயி க் ேம!	பஞ்ச்!	கண் ப்பா	என்
பிரண்ட்ஸ்	நாரிக் வாைஸப்	பார்க்கறத் க் 	ெராம்ப	ைலக்	பண் வாங்க.
நாரிக் வாஸ்	எப்ப 	இ ப்பாங்க	பஞ்ச்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

"மகாராஜாஸ்	மாதிரி	இ ப்பாங்க.	க த்திேல	காஸ்ட்லி	மணி	மாைலெயல்லாம்
ேபாட் ப்பாங்க.	தைலயிேல	டர்பன்	கட் யி ப்பாங்க.	ேதாள்	ேமேல	மங்க்கி ம்
ைகயிேல	வாக்கிங்	ஸ் க் ம்	வச்சி ப்பாங்க.	அவங்கைள	நாங்க	ேபவ்ெமண்ட்
ராஜாஸ் 	ெசால்ற "	என்றான்	பஞ் .

	

"ேல 	நாரிக் வாஸ்	 ட	இ ப்பாங்களா?	அவங்க	எப்ப 	இ ப்பாங்க?"

	

"அவங்க	மகாராணி	மாதிரி	கலர் லா	இ ப்பாங்க.	 த்ெதல்லாம்	டார்க்காயி க் ம்.
கா ேல,	க த்திேல,	ைகயிேல	ேவல் ல்	ஜ்ெவல்ஸ்	ேபாட் ப்பாங்க.	 கிேல

ளி	கட் ,	 ழந்ைதைய	ெவச்சி ப்பாங்க..."

	

" ளின்னா?"

	

"ெபளச்!	ைலக்	கங்கா ,	கங்கா க் 	வயத்திேல	 ளி	இ க் ம்.
இவங்க க் 	 ேல	ைப"

	



"ஆமாம்!	இவங்கைளப்	பார்த் 	டாக்ஸ்	ஏன்	பார்க்	பண் ங்க?"

	

"ெஜலஸிதான்	ேமடம்!	ெபாறாைம!	பணக்காரங்கைளக்	கண் 	ெபாறாைமப்	படற
ஏைழங்க க் 	சகஜம்தாேன?	இண் யாவிேல	டாக்ெஸல்லாம்	ஏைழதாேன?
அதனாேல,	பணக்கார	நாரிக் வாைலக்	கண் 	 ைலக் ங்க..."

	

"நாரிக் வாஸுக் 	என்ன	பிஸினஸ்	,	"

	

"ேட	ைடம்ேல	நீ ல்	பிஸினஸ்.	ஊசி	விற்பாங்க.	ைநட்	ைடம்ேல	ைலட்	 ரக் வாங்க.
ேபவ்ெமண்ட்ேலதான்	லிவ்	பண் வாங்க.	ெடய்லி	 ன்னர்	சாப்பா தான்
சாப்பி வாங்க."

	

"எ க் 	மங்க்	கிையத்	ேதாள்	ேமேல	 க்கி	ெவச் க்கறாங்க?"

	

"தைல	ேமேல	ைலட்	ைவத் க்க ேம,	அதனாேலதான்."	-

	

"எ க் 	 ரங் 	வளர்க்கிறாங்க?"

	

"நாய்ங்க	அவங்கைளக்	கண் 	ெபாறாைமப்	படறதாேல	அவங்க	நாய்
வளர்க்கிறதில்ைல.	 ரங் 	வளர்ப்பாங்க.	 ரங் 	அவங்க	ெசால்றப 	ஆ ம்."

	



"அ 	எப்ப ?"

	

"ைகயிேல	ேகால்	வச்சி க்காங்கேள?	ஆடாமல்	என்ன	ெசய் ம்	ேகால்	எ த்தால்
ரங்கா ம் 	பழெமாழியாச்ேச!"	...

	

"ஆமாம்;	அவ்வள 	ெபரிய	பணக்காரங்க	எ க் 	ைநட்ேல	ைலட்	 க்கறாங்க?"

	

" 	ஸி	ேமடம்!	ெராம்	பக்	காஸ்ட்லி	ஜ்ெவல்ஸ்	ேபாட் க்கிட் 	ெத விேல	ேபானா
இ ட் ேல	யாராவ 	வந் 	தாக்கி,	நைககைளப்	பறிச் க்கிட் ப்	ேபாயி வாங்க
இல்ைலயா?	அ க்காக	எப்ப ம்	ெவளிச்சத்திேலேய	இ க்க ம் 	தைல	ேமேல
ைலட்ைட	ெவச் க்கிட்ேட	ேபாவாங்க.	ஸ்ட்ரீட்	ைலட்	தி ர் 	ஆப்	ஆயிட்டாக் ட
பரவாயில்ேல	பா ங்க.	"

	

"பஞ்ச்!	அவங்கைள	எப்ப யாவ 	இங்ேக	வ ம்ப 	ரிக்ெவஸ்ட்	பண்ணிக்ேகா.
அ க்காக	எவ்வள 	டாலர்	ெசலவழிஞ்சா ம்	பரவாயில்ைல.	அவங்க	ைலட்

க்கிட் 	ேபாறப்ேபா	வாஷிங்டன்	டாக்ெஸல்லாம்	அவங்கைளப்	பார்த்
ைலக் மில்ைலயா?	அைத	அப்ப ேய	ெடலிவிஷன்ேல	காட்டறத் க் 	ஏற்பா

ெசய்யப்ேபாேறன்.	ப்ளீஸ்,	ப்ளீஸ்!"	என் 	மன்றா னாள்	மிலஸ்	ராக்.

	

"எஸ்	ேமடம்!	ெசய் ேவாம்.	ப்ெராெஸஷன்	ேபாற	 ட்ேல	 ராபிக்ெகல்லாம்
கண்ட்ேரால்	ெசய்ய ம்.	ேராட்ேல	எரியற	ைலட்ெடல்லாம்	அன்ைறக் 	ஆப்
ெசய் ட ம்,	அப்பத்தான்	நாரிக் வாஸ்	ெகாண் 	வர	காஸ்ைலட்ஸ்	ெவளிச்சமாத்
ெதரி ம்"	என்றான்	பஞ் .

	

"அ க்ெகல்லாம்	நான்	பர்மிஷன்	வாங்கிடேறன்.	நீங்க	ஒண் க் ம்	கவைலப்



படாதீங்க.	எனக் 	கவர்ன்ெமண்ட்ேல	நல்ல	இன் யன்ஸ்	உண் .	ேவ ம்னா
இ பத்ெதட்டாம்	ேததி	இ பத்ெதான்பதாம்	ேததி	இரண் 	நாைளக் ம்
வாஷிங்டன்ேல	ஹாலிேடேய	 க்ேளர்	பண்ணிடச்	ெசால்ேறன்.	மிஸஸ்	ெகன்ன
எனக் 	திக்ெகஸ்ட்	ப்ரண்ட்தான்.	ஒ 	வார்த்ைத	ெசான்னால்	எல்லாம்	 ஞ் ம்.
"

	

"மிஸஸ்	ெகன்ன 	ேமேரஜுக் 	வ வாங்களா?"

	

"கண் ப்பா	வ வாங்க.	அவங்க	எல்லா ம்	இந்த	ேமேரஜ்	பார்க்க ம் 	ெராம்ப
ெராம்ப	ஈகரா	இ க்காங்க.

	

அப் றம்	நாரிக்	 வாஸ்	அத்தைன	ேபைர ம்	எங்ேக	இறக்கலாம்?	நல்ல
பந்ேதாபஸ்தான	இடமாப்	பார்த் 	இறக்க	ேவணாமா?	ெராம்பக்	காஸ்ட்லி	ஜ்ெவல்ஸ்
ேபாட் க்கிறவங்களாச்ேச	எ க் ம்	 ப்பறி ம்	இலாகா க் 	(F.B.I.)
ன்னா ேய	ெசால்லி	ைவக்கற 	நல்ல 	இல்ைலயா?"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"அெதல்லாம்	ஒண் ம்	ேவண்டாம்.	நாரிக் வாஸ்	அெதல்லாம்	வி ம்ப	மாட்	டாங்க.
அவங்க	வீட் க் ள்ேள ம்	தங்க	மாட்டாங்க.	ேபவ்	ெமண்ட்	தான்	அவங்க க்
வீ "	என்றான்	பஞ் .

	

"நீ	ெசால்லிட்டா	சரி	பஞ்ச்!	அப் றம்	ேமேரஜ்ேல	இன் ம்	என்ெனன்ன	ஐட்டம்
இ க் ?"

	

"காசி	யாத்திைர	ேபாற 	இன்ெனா 	ஐட்டம்.	அ 	ெராம்ப	ேவ க்ைகயாயி க் ம்"
என் 	 க்கிட்டார்	அம்மாஞ்சி.



	

"அ 	என்ன	அ ?"

	

"மாப்பிள்ைள	ெபனாரஸ்	 ர்	ேபாற க் 	காசி	யாத்திைரன் 	ேப "	என்றார்
அம்மாஞ்சி.

	

"மாப்பிள்ைள	எ க் 	ெபனாரஸ்	 ர்	ெசய்ய ம்?...	ேமேரஜ்	டயத் ேல	அவர்	 ர்
ேபாயிட்டா	அப் றம்	ேமேரஜ்	எப்ப 	நடக் ம்?"

	

" ர்	ேபாக	மாட்டார்.	கல்யாணத்தன் 	மாப்பிள்ைள	காசி	யாத்திைர	 றப்பட் ப்
ேபாவ 	என்ப 	எங்க	ேமேரஜ்ேல	ஒ 	கஸ்டம்.	அவ்வள தான்.	ெகாஞ்ச	 ரம்
ேபாயிட் 	அப் றம்	தி ம்பி	வந் வி வார்.	இங்ேக	அெமரிக்காவிேல	பனாரஸ்
கிைடயாேத!	அதனாேல	 னியன்	ஸ்ேடஷன்	பக்கமாகக்	ெகாஞ்ச ரம்	ேபாயிட் த்
தி ம்பி	வந் விடட் ம்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"உங்க	ேமேரஜ்ேல	ெராம்பப்	ெப லியர்	கஸ்டம்ஸ்	எல்லாம்	இ க் ேத!	எல்லாம்
ெராம்ப	ெராம்ப	ேவ க்ைகயாயி க் ம்	ேபால	இ க் ேத!"

	

"அைத	ஏன்	ேகட்கிறீங்க?	அப் றம்	ஊஞ்சல்,	மாைல	மாற் தல்,	பாலிைக	வி தல்,
நலங் 	இ தல்--	இப்ப 	எவ்வளேவா	கஸ்டம்ஸ்	இ க் .	இன்ெனா 	சமாசாரம்.
சம்பந்தி	சண்ைடன் 	ஒன் 	வ ம்.	அ தான்	கல்யாணத்திேலேய	 க்கியமான
ஐட்டம்."

	

"ைம	காட்!	எ க் ம்	தாலி	கட்டறதிேல ந் 	 ன்னா ேய	இ க்ெகல்லாம்	ஒ



ரிஹர்ஸல்	நடத்திப்	பார்த் டலாேம!"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.	-

	

"ேவண்டாம்	ேமடம்!	தாலி	கட்டறத் க் 	எல்லாம்	ரிஹர்ஸல்	நடத்த	 யா !	ஒ
தரம்	கட் னால்	கட் ன தான்.	ரியலாத்தான்	கட்ட ம்."

	

"அப்ப ன்னா	சரி...	இன் ம்	ெமட்ராஸிலி ந் 	என்ெனன்ன	வர ம்?"

	

"ஸாஸ்ட்ரீஸ்	ெதளஸண்ட்!	வ 	மாங்காய்	ஒன்	லாக்.	ெதான்ைன	ஒன்	மில்லியன்.
ேசமியா	 ன் 	ெபட் "	என்றான்	பஞ் .	-

	

"ெதளஸண்ட்	ஸாஸ்ட்ரீஸ்	கிைடப்பாங்களா?"

	

"ஒ1	மயிலாப் ர்	டாங்கண்ைடேய	ஐந் 	ேபர்	கிைடப்பாங்க.	மாம்பலம்	சிவா
விஷ் 	ெடம்பிளண்ேட	 ன் 	ேபர்	கிைடப்பாங்க.	ட்ரிப்ளிேகன்	பிக்	ஸ்ட்ரீட்
கார்னர்ேல	இ 	ேபர்	கிைடப்பாங்க.	அெதல்லாம்	பாப்ஜிக் த்	ெதரி ம்.
அசகாய	 ரன்!	பிேளன்ேல	ஏற்றி	அ ப்பி வான்.	ஆகாய	விமானத்திேல	ட்ராவல்
பண்ற க் 	அேநக	சாஸ்திரிகள்	ஆைசப்ப வாங்க?"

	

"சரி,	வ மாங்கா	ஒன்	லாக்	ேவ மா?"

	

"அ 	ெராம்ப	ேடஸ்ட்டாயி க் ம்.	அைதச்	சாப்பிட் ப்	பார்த்தீங்களானா	ஒன்	லாக்
என்ன,	ஒன்	மில்லியேன	வரவைழக்கச்	ெசால் வீங்க."



	

"என்ன	காஸ்ட்	ஆ ம்?"

	

"ெதளஸண்ட்	ெடன்	டாலர்தான்!"

	

"அவ்வள தானா?	ெவரி	சீப்!	ஒன்	க்ேரார்	அ ப்பச்	ெசால்லி .	ஸ்டாக்ேல
இ க்கட் ம்.	அப் றம்?..."

	

"ெதான்ைன	ஒன்	லாக்!	ெதான்ைனங்கற 	கப்	மாதிரி	இ க் ம்.	அதிேல	பாயசம்,
ரசம்	-	ஐஸ்க்ரீம்	எல்லாம்	ெவச் க்கிட் ச்	சாப்பிடலாம்."

	

"பாயசம்னா?"

	

"பாயசம்னா	அ 	ஒ 	லிக்விட்	ஸ்வீட்!	ேசமியா	பாயசம்	வில்	பி	ெவரி	ைநஸ்!"
என்றான்	பஞ் .

	

"ேசமியா	பாயச ம்	ேவண்டாம்.	ரஷ்யா	பாயச ம்	ேவண்டாம்.	இண் யன்	பாயசேம
ேபாடச்	ெசால் "	என் 	 க்கிட்டாள்	ேலாரிட்டா.

	

"ேசமியா	என்றால்	அ 	ஒ 	ேதசம்	இல்ைல.	வர்மிெஸல்லி..."	என்றான்	பஞ் .



	

"அப்ப யா!	அப்ப	ேசமியா	பாயசேம	ெசய்யட் ம்"	என்றாள்	ேலாரிட்டா.

	

"டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸ்	பங்களாவிேல	ேகால்ட்ஸ்மித்ஸ்	ஜ்	ெவல்ஸ்
ெசய் கிட் க்காங்க.	பார்க்கலாம்	வரீங்களா?"	என் 	அைழத்தாள்	மிஸஸ்
ர்த்தி.

	

"ஓ	ேபாய்ப்	பார்க்கலாேம!	ேகதரின்,	ேலாரிட்டா,	மிஸ்	கால்	பர்ட்,	ெஹப்பர்ன்,	டயானா
எல்லாைர ம்	 ப்பி ங்க...	வரட் ம்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்ல ம்	அவ ைடய	உறவினர்க ம்	டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸ்
மாளிைகக் ள்	 ைழகிறேபாேத	சந்தன	வாசைன	கம்ெமன் 	வீசிய .	அங்ேக
ேபாடப்பட் ந்த	 திய	ெதன்னங்கீற் ப்	பந்தலின்	மணத் டன்	சந்தன
வாசைன ம்	கலந் 	வீசியேபா 	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்ல க் 	அந்தக்	 ளிர்ந்த
ழ்நிைல	மி ந்த	உற்சாகத்ைத	அளித்த .

	

"இங்ேகதான்	ஸாண்டல் ட்	அைரத் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	கல்யாணத் க்
வ கிற	அத்தைன	ேப ம்	சந்தனம்	 சிக்	ெகாள்வார்கள்"	என்றான்	பஞ் .

	

சந்தனம்	அைரப்பவர்கைளச்	சற் 	ேநரம்	ேவ க்ைக	பார்த் க்	ெகாண் ந்தனர்
மிலஸ்	ராக்ஃெபல்ல ம்	அவ ைடய	உறவினர்க ம்.	சந்தனத்ைதக்	ைகயில்	எ த்
கர்ந் விட் ,	"திஸ்	இஸ்	ஒண்டர் ல்!	லவ்லி	ஸ்ெமல்!	இவர்க ம்	சந்தனம்	 சிக்

ெகாண் 	அைரப்ப தாேன?"	என் 	ேகட்டனர்.

	



"அப் றம்	அைரக்கிற	சந்தனெமல்லாம்	இவர்க க் த்	தான்	சரியாயி க் ம்.
நமக்ெகல்லாம்	மிஞ்சா !"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"நைகங்கைள	பார்க்கலாமா?"	என் 	ேகட்டப ேய	ேகால்ட்ஸ்மித் கள்	நைக
ெசய் மிடத் க் ச்	ெசன்றாள்	மிலஸ்	ராக்.	அங்ேக	அத்ைத ம்,	பிள்ைளக்
மாமி ம்	ஆசாரிக க் 	அ கிேலேய	உட்கார்ந் 	கவனித் க்	ெகாண் ந்தனர்.
அைதக்	கண்ட	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்,	"நீங்க	நைக	ெசய்யறைதப்
பார்த்ததில்ைலயா?	இங்ேகேய	உட்கார்ந் 	கவனித் க்	ெகாண் க்கிறீர்கேள?
எங்க க் த்தான்	இ 	ேவ க்ைக.	உங்க க் க்	 டவா?"	என் 	ேகட்டாள்.

	

ஆச்சாரியிடம்	தங்கத்ைதக்	ெகா த் விட்டால்	அப் றம்	அப்பால்	இப்பால்	ேபாக
மாட்டார்கள்	எங்கள்	ஊர்ப்	ெபண்மணிகள்.	கண்	ெகாட்டாமல்	கவனித் க்
ெகாண்ேட	இ ப்பார்கள்.	நைக	ேபரில்	அவர்க க் 	அத்தைன	ஆைச!"	என்
மிஸஸ்	 ர்த்தி	சிரித் க்	ெகாண்ேட	 றினாள்.	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்ல க் ம்
அவ ைடய	உறவினர்க க் ம்	நைககைளக்	கண்டேபா ,	மகிழ்ச்சி
தாங்கவில்ைல.	எல்லா	நைககைள ம்	எ த் த்	தைலயி ம்,	காதி ம்,	க த்தி ம்
ெபா த்தமில்லாமல்	ைவத் ப்	பார்த் க்	 கலப்பட்டனர்.	ஒ த்தி
ஒட் யாணத்ைதத்	தைலயிேல	மாட் க்	ெகாண் ,	"இ 	என்	தைலக் 	ெராம்பப்
ெபா த்தமாயி க்கிற ”என்றாள்.

	

"ஓ!	நீ	ேல 	நாரிக் வாஸ்	மாதிரி	இ க்ேக!"	என் 	 றினாள்	மிஸஸ்	ராக்ெபல்லர்.

	

"ேல 	நாரிக் வாஸ்	என்றால்	யார்?"	என் 	ேகட்டனர்	அவர்கள்.

	

"அவர்கள்	இண் யாவிலி க்கிறார்கள்.	ேபவ்ெமண்ட்	ராணிஸ்	ெராம்ப
அழகாயி ப்பாங்க.	பி ட் ல்	அண் 	ேவல்	 பிள்	ஜ்ெவல்ஸ்	ேவர்
பண்ணியி ப்பாங்க.	 த்	ெராம்ப	டார்க்கா	யி க் ம்.	ேல ஸ்	 கிேல	ெபளச்



இ க் ம்.	ெபளச்ேல	 ழந்ைத	இ க் ம்.	அவங்கைளப்	பார்த் 	டாக்ஸ்	பார்க்
பண் ம்.	அ 	ெராம்ப	ேவ க்ைகயாயி க் ம்.	ெநக்ஸ்ட்	வீக்	ஆயிரம்
நாரிக் வாஸ்	ப்ேளன்ேல	வரப்	ேபாறாங்க.	ஜான்வாஸத் க் 	ைலட்	 க்கப்
ேபாறாங்க"	என்றாள்	மிஸ்ஸ்	ராக்.

	

"ஜாலி,	ஜான்வாஸ்ேல	நாரிக் வாஸ்,	பார்க்கலாம்”	என் 	ெசால்லிச்	ெசால்லி
மகிழ்ந்தனர்	மற்றவர்கள்.

	

இந்தச்	சமயத்தில்,	"காட்டன்	சார்!	உங்க க் 	ட்ரங்க்	கால்	வந்தி க்கிற "
என்றார்	அம்மாஞ்சி.	பஞ் 	தி ம்பிப்	பார்த்தான்.	சற் த்	ெதாைலவில்	ஒய்யாரமாக
நின் 	ெகாண் ந்த	லல்லி	 ன்னைகேயா 	பஞ் ைவக்	ைக	காட் 	அைழத்தாள்.

==========
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ஆர்.	ஸ்ட்ரீட்	 ம்	பந்தல்	ேபாட் 	 த்த ம்,	ேஜாடைனகளில்	வல்லவர்களான
தஞ்சா ர்	ெநட் 	ேவைலக்காரர்கள்,	வாைழத்தார்,	ெதன்னங்	 த் ,	மாவிைலக்
ெகாத் ,	பாக் ச்சரம்,	சாமந்தி	மாைல,	காகிதப்	 ,	ஜிகினாத்	தக ,	சல்லாத்
ணி	இவ்வளைவ ம்	ெகாண் 	கம்பக்	கால்கைள ம்,	 ைர	 கட்ைட ம்

அலங்கரித் 	 த்தனர்.

	

பாட் மார்கள்,	அந்தத்	ெத ெவங் ம்	ெப க்கி	ெம கி,	மாக்ேகாலம்	ேபாட்
ைவத்தார்கள்.

	

"இந்த	ஊர்	காக்காய்	ேகால	மாைவக்	ெகாத்தித்	தின்ன	மாட்ேடன்	என்கிறேத!”
என் 	வ த்தப்பட்டாள்	அத்ைத.

	

"இெதன்ன	பிரமாதம்!	காட்டன்	ஸார்	கிட்ேட	ெசான்னா,	ஒ 	ெநா யிேல	நம்	ஊர்க்
காக்காய்கைளக்	ெகாண் 	வந் 	பறக்க	விடமாட்டாரா?"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"நம்	ஊர்க்	காக்காய்கள்	வந்தா ம்	ேதவைலதான்.	 ழந்ைதக க் ச்	சாதம்
ஊட் கிறேபா 	ேவ க்ைக	காட்ட	ஒ 	காக்காய்	 ட	வரமாட்ேடன்	என்கிற "
என்றாள்	பாட் .

	

"ேதாட்டத்திேல	விழப்	ேபாகிற	பந்தி	இைலகைளயாவ 	இந்தக்	காக்காய்கள்
சாப்பி கிறேதா,	இல்ைலேயா?"	என் 	கவைலப்பட்டார்	சாஸ்திரிகள்.



	

"அதற் த்தான்	நரிக் றவர்கள்	வரப்	ேபாகிறார்கேள!	என்றார்	அம்மாஞ்சி.	-

	

"உஷ்!	அவர்கைளப்	பற்றிக்	ேகவலமாகப்	ேபசாேத ம்.	ராக்ஃெபல்லர்	மாமியிடம்
அவர்கெளல்லாம்	ெபரிய	மகாராஜாக்கள்	என் 	ெசால்லி	ைவத்தி க்கிேறன்	நான்”
என்றான்	பஞ் .

	

"ஆமாம்,	அவர்கைளப்	பற்றி	எதற்காக	அப்ப 	ஒேரய யாய்	‘கப்ஸா’	அளந்
விட் ர்?"	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.

	

"அவர்கள்	எச்சில்	இைல	சாப்பி கிறவர்கள்	என்றால்	நம்	நாட் க் த்தாேன
ேகவலம்?	அதற்காகத்தான்	அப்ப 	ெகளரவமாகச்	ெசால்லி	ைவத்ேதன்.	"

	

"அவர்கள்	இங்ேக	வந் 	தங்கள்	 ய பத்ைதக்	காட் விட்டால்?..."

	

"கவைலப்படாேத ம்.	அெதல்லாம்	 ன்	ஏற்பாடாக	பாப்ஜியிடம்	ெசால்லி
ைவத்தி க்கிேறன்.	நரிக் றவர்கள்	இங்ேக	எப்ப 	எப்ப 	நடந் 	ெகாள்ள
ேவண் ம்	என் 	அவன்	அவர்க க் ப்	பாடம்	ெசால்லி	அ ப் வான்.	ஆயிரம்
ேபைர ம்	இங்ேக	ேவளா	ேவைளக் 	தனிப்	பந்தியில்	உட்கார	ைவத் ச்	சாப்பா
ேபாடப்	ேபாகிேறன்.	ராக்ஃெபல்லர்	ெசலவழிக்கச்ேச	நமக்ெகன்ன	கவைல!”
என்றான்	பஞ் .

	

"காட்டன்	ஸாரா,	ெகாக்ேகான்னானாம்!	ெதரியாமலா	ராக்ஃெபல்லர்	மாமி	எ க்
ெக த்தா ம்	‘பஞ்ச்	பஞ்ச்’!ன் 	ெதாைளச் 	எ க்கிறா?"என்றார்	சாஸ்திரிகள்.



	

"சாஸ்திரிகேள,	பாட் கெளல்லாம்	ப ப் த்	ேதங்காய்	ெசய் 	 த் 	விட்டார்களா?
இப்ேபா 	என்ன	ெசய் 	ெகாண் க்கிறார்கள்?”	பஞ் 	ேகட்டான்.

	

"இந்தத்	ெத வி ள்ள	வாசல்	ப க க்ெகல்லாம்	மஞ்சள்	 சி,	 ங் மப்	ெபாட்
ைவத் க்	ெகாண் க்கிறார்கள்.	இன் 	மாைல	அவர்க க் 	‘சர்க்காரமா’
பார்க்க	ேவண் மாம்.	ேதனாம்ேபட்ைடயில்	‘சர்க்காரமா’	காட் யேபா 	க்
வரிைசயில்	நின் 	பார்க்க	 யவில்ைலயாம்"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.	-

	

"இங்ேக	ேபாய்ப்	பார்க்கட் ேம.	அதற் 	நான்	என்ன	ெசய்ய	ேவண் மாம்?"

	

"தி ம்பி	வர க் க்	கார்	அ ப்ப	ேவண் மாம்."

	

"ஆயிரம்	ேப க் ம்	கார்	ேவ மாமா?	ேபஷ்	ேவேற	ேவைல	இல்ேல	இந்தப்
பாட் க க் ?	சர்க்காரமா ம்	ேவணாம்,	ஒண் ம்	ேவணாம்.	‘கி ஷ்ணா	ராமா’
என் 	வீட்ேடா 	இ க்கச்	ெசால் ம்"	என்றான்	பஞ் .

	

"ைவதிகாள்	ேகாஷ் ெயல்லாம்	எப்ப 	வராளாம்?"	என் 	ேகட்டார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"ைவதிகர்கள்,	சைமயல்காரர்கள்,	நாதஸ்வரக்காரர்கள்,	கிளாரினட்	ேகாஷ் யினர்
இவ்வள 	ேப ம்	இரண் 	மணிக்ெகல்லாம்	வந் வி வார்கள்.	 க் ைட,
ெவற்றிைலக்	 ைட,	வ 	மாங்காய்,	வாைழத்தார்	இெதல்லாம்	தி ச்சியிேல ந்
தனி	ப்ேளனில்	வ கின்றன.	ெவற்றிைல,	சீவல்,	கறிகாய்,	 ஷ்ப	மாைல	இந்த
நா க் ம்	மட் ம்	-	இனிேமல்	தின ம்	தி ச்சியிேலயி ந் 	ஸ்ெபஷலா	ஒ



ப்ேளன்	விடச்	ெசால்லியி க்ேகன்”	என் 	 றிக்	ெகாண்ேட	ேவகமாக	நடந்தான்
பஞ் .

	

"காட்டன்	ஸார்	நாைளக் ப்	 	வண் 	வ கிறேபா 	ெகாஞ்சம்..."	என் 	இ த்தார்
அம்மாஞ்சி.

	

பஞ் ,	தன் ைடய	ஆள்	காட் 	விரைலக்	கட்ைட	விரல்	மீ 	ைவத்
தட்சிணா ர்த்தி	ஸ்வாமி	மாதிரி	அபிநயம்	பி த்தப ேய,	"ெபா தாேன	ஐயா,	அ
ஏற்ெகனேவ	வந்தாச் 	பாப்ஜி	அ ப்பியி க்கான்.	அவ ம்	ெபா 	ேபாடறவனாச்ேச!
ெபா 	ேபா கிறவர்களின்	கஷ்டம்	அவ க் த்	ெதரியாதா?"	என்றான்.

	

"ஆமாம்,	நாதஸ்வரம்	எந்த	ஊர்	ெசட்”	என் 	ேகட்டார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"நாமகிரிப்	ேபட்ைட	கி ஷ்ணன்,	ேஷக்	சின்ன	ெமளலானாசாகிப்	இவ்விரண் 	ெசட்
வ கின்றன.	தவிர,	அறந்தாங்கியிலி ந் 	உள் ர்	நாதஸ்வரக்காரர்க ம்
வ கிறார்கள்.	அவர்கள்தான்	நலங் 	ஊஞ்ச க்ெகல்லாம்	வாசிப்பார்கள்"
என்றான்	பஞ் .

	

"ேபஷ்	ேபஷ்!	பாண் 	வாத்தியம்?"

	

"ஏ.ஐ.ஆர்.	ராதாகி ஷ்ணன்"	என்றான்	பஞ் .

	

"அ ம்	அபாரமாய்த்தானி க் ம்.	அடாடா!	இந்த	வாஷிங்டன்	வீதியிேல	ராத்திரி



பதிெனா 	மணிக் 	அவா	‘சக்கனி	ராஜ’	வாசித் க்	ெகாண் 	பவனி	ேபாறப்ேபா
ேதவேலாகமாயி க் ேம..."	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"அ 	சரி;	ரிஸப்ஷ க் 	யார்	கச்ேசரி?"	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.	-

	

"அரியக் ,	லால் ,	பாலக்கா "	என்றான்	பஞ் .

	

"பேல,	பேல!	டாப்	கிளாஸ்	கச்ேசரின் 	ெசால் ங்க.	ஒ 	டான்ஸுக் ம்	ஏற்பா
பண்ணியி க்கலாம்"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.	-

	

இந்தச்	சமயம்	ைகயிேல	ஜல்லிக்	கரண் டன்	அங்ேக	வந் 	நின்ற	 ம்பேகாணம்
ைவத்தா,	"பஞ் 	ஸார்	இன் 	சாயந்தரம்	என்ன	 பன்	ேபாடலாம்?"	என் 	ேகட்டார்.

	

"ராக்ஃெபல்லர்	மாமி	ெவளிேய	ேபாயி க்கிறார்.	அவர்	வந் 	விடட் ம்.	அப் றம்
	ெசய்யலாம்"	என்றான்	பஞ் .	அப்ப ச்	ெசால்லிக்	ெகாண் க் ம்ேபாேத

அந்தச்	சீமாட் ,	காரிலி ந் 	இறங்கி	வந்தாள்.	வ ம்ேபாேத,	"பஞ்ச்,
ப்ெராெஸஷ க் 	 ட்	பர்மிஷன்	வாங்கிட்ேடன்.	ஊர்வலத்ைத	ெடலிவிஷன்
ெசய்யறத் க் ம்	ஏற்பா 	ெசய் ட்ேடன்.	ஜான்வாசத் க் க்	கா ம்	‘அேரஞ்ச்’
பண்ணியாச் .	ஆமாம்;	மாப்பிள்ைள	ஈவினிங்	எத்தைன	மணிக் 	வ கிறார்?
‘ரிஸீவ்’	பண்ற க் 	ஏர்ேபார்ட்	ேபாக	ேவண்டாமா?"

	

"ஐந் 	மணிக் 	வ கிறார்.	அ க் 	 ன்னாேல	நாதஸ்வரக்காரர்கள்,	பாண்
வாத்தியக்காரர்கள்	எல்லா ம்	வராங்க.	 தல்ேல	நான்	ேபாய்	அவங்கைள
அைழச் க்கிட் 	வந் டேறன்.	"



	

"ெவரி	 ட்!	எனக் ம்	ெகாஞ்சம்	ேவைலயி க் .	சிக்காேகாவிேல ந்
நாைளக் 	என்	ரிேல வ்ஸும்,	பிரண்ட்	ஸும்	வராங்க.	அவங்கைளெயல்லாம்
ேஹாட்டல்ேலதான்	இறக்க ம்.	இன் ம்	ெராம்பப்	ேபர்	வரப்	ேபாறதா	ெலட்ட ம்,
தந்தி ம்	வந் 	 விஞ் க்கிட்ேட	இ க் .	இெதல்லாம்	பார்த்தால்,	ேமேரஜ்	ேட
அன் 	வாஷிங்டன்ேல	ஒ 	ேஹாட்டல்ேல	 ட	இடம்	கிைடக்கா 	ேபால	இ க் .
எ க் ம்	இப்பேவ	ேபாய்	‘ஸ்ேடட்லர்	ஹில்டன்’,	‘ெவ ராடன்	பார்க்-ேஹாேடல்	‘,	‘ேம
ப்ளவர்’	இந்த	 ன் 	ஒட்டல்களி ம்	 ம்ஸ்	ரிஸர்வ்	ெசய் விட் 	வந் டேறன்.
ஆமாம்,	ைகயிேல	ஏேதா	ெவபன்	ெவச் க்கிட் 	நிற்கிறாேர,	இவர்	யார்?"	என்
ேகட்டாள்	மிஸ்ஸ்	ராக்.

	

"இவர்தான்	ெஹட்	 க்	ைவத்தா.	அ 	ெவபன்	இல்ைல.	காரா ந்தி	ேதய்க்கிற
ஜாரணி!"	என்றான்	பஞ் .

	

-	"இவர்	இ க் 	 ன்னாேல	எங்ேக	ஒர்க்	பண்ணிக்கிட் ந்தார்?"	-

	

"தாமஸ்	 க்	அண்ட்	ஸ்ன்ேல	இ ந்தார்."

	

"ஒ,	ெவரி ட்	இன்ைறக் 	என்ன	 பன்	ேபாடச்	ெசால்லியி க்ேக?"	-

	

"வீட்	அல்வா ம்,	காரேலாமாஸும்	ேபாடச்	ெசால்லலாம் 	நிைனக்கிேறன்"	என்றான்
பஞ் .

	

"வீட்	அல்வா	எ க் 	ைரஸ்	அல்வாேவ	ேபாடச்	ெசால் .	ெஸளத்



இண் யாவிேல	ைரஸ்தாேன	 க்கியம்?"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"ைரஸ்	அல்வா	ேபாடலாம்.	ஆனால்	அ 	ெடய்லி	சாப்பிட் 	அ த் ப்	ேபாச் ...
அதனாேல	ஒ 	ேசஞ் க் 	வீட்	அல்வா	இ க்கட் ேம	என் 	பார்த்ேதன்."

	

"அ ம்	சரிதான்;	வீட்	அல்வாேவ	ேபாடட் ம்	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"ஒ 	நிமிஷம்	கார்டன்	பக்கம்	வறீங்களா?"	என் 	 ப்பிட்டான்	பஞ் .

	

"ெஹாய்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"கா 	அ ப் 	ெவட்ட மாம்.	எந்த	இடம் 	ெசால்லிட்டா	அந்த	ேவைலைய
ச் டலாம்"	என்றான்	பஞ் .

	

"ஓபன்	ஏர்லயா	அ ப் 	ெவட்டப்	ேபாறிங்க?	கண்டப 	 ைக	வ ேம!"	என்றாள்
மிஸஸ்	ராக்.	-

	

" ைக	ேபாக்கி	கட் விட்டால்	ேபாச் "	என் 	 றினான்	பஞ் .

	

"ேநா	ேநா!	வாஷிங்டன்ேல	 ைகேபாக்கி	கட்டக்	 டா .	பாக்டரி	மாதிரி	ஆயி ம்.



இ 	கவர்ன்ெமண்ட்	ெஹட் வார்ட்டர்ஸ்.	அதனாேல,	இந்த	ஸி ேல	உயரமான
கட்டடேமா	பாக்டரிேயா	சிம்னிேயா	கட்டக்	 டா ன் 	ஆர்டர்...!"

	

"சரி	ேமடம்!	சிம்னி	இல்லாமேலேய	கட் 	விடச்ெசால்ேறன்.	அந்த	 ைலயிேல	கலாய்
சறவங்க	அ ப் 	ேபாட் க் 	வாங்க	....-

	

"அ 	யார்	கலாய்	 சறவங்க?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸ்ஸ்	ராக்.

	

"பாத்திரங்க க்ெகல்லாம்	கலாய்	 சல்ேலன்னா,	ரசம்	ேமாெரல்லாம்
ஸ்பாயிலாயி ம்.	"

	

"கலாய்	 சற ன்னா	அ 	எப்ப ?"

	

"ஈயம்	 சற 	ேமடம்"

	

"ஈயம்	எ க் 	ஸில்வர்	 சட் ேம!"

	

"ஸில்வர்	 சலாம்.	சம்பந்திங்க க் 	ஈயம்தான்	பி க் ம்.	அவங்க	ஏதாவ
ெசால் வாங்க.	அப் றம்	வீணா	மனஸ்தாபத்திேல	 ம்..."

	



"ேவண்டாம்	ேவண்டாம்!	சம்பந்திங்க	இஷ்டப்ப ேய	ெசஞ் .	அவங்க க்
எ க் 	 ைற?...	பஞ்ச்!	சம்பந்தி	சண்ைட	வ ம் 	ெசால்லிக்கிட் ந்தேய,	அ
எப்ப	வ ம்?	எனக் 	சம்பந்திச்	சண்ைட	பார்க்க ம்	ேபால	ெராம்ப
ஆைசயாயி க் 	பஞ்ச்!”	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"அ 	எப்ப	ேவணா ம்	வ ம்	ேமடம்!	ெபண்	வீட்டா க் ம்	பிள்ைள	வீட்டா க் ம்
தகரா 	வந் 	ெபரிய	சண்ைடயிேல	 ஞ் ம்.	அதனாேல	கல்யாணேம	 ட
நின் 	ேபாயிடற ம்	உண் .	ெஸளத்	இண் யாவிேல	இ 	ெராம்பக்	காமன்..."

	

"எ க் 	சண்ைட	ேபா வாங்க?"

	

"அ 	அவங்க க்ேக	ெதரியா !	தி ர் 	சண்ைட	வ ம்.	அ 	எப்ப 	வ ம்?
எ க்காக	வ ம்?	எந்த	மாதிரி	வ ம்?	எப்ப 	 ம்?”	என் 	யாரா ம்	ெசால்லேவ

யா .	"

	

"இந்தக்	கல்யாணத்திேல	 ட	வ மா?"

	

"ஒ!	எந்தக்	கல்யாணத்திேல ம்	வ ம்!"

	

"பஞ்ச்!	சண்ைட	வரச்ேச	நான்	ஒ ேவைள	 ங்கிக்	கிட் 	இ ந்தாக் ட	என்ைன
எ ப்பிவி .	மறந் டாேத;	சண்ைடைய	நான்	பார்க்காமல்	மிஸ்	பண்ணிவிடக்
டா .

	



இவ்வள 	கஷ்டப்பட் 	கல்யாணம்	ெசய் ,	சம்பந்தி	சண்ைட	பார்க்கல்ேலன்னா
என்ன	பிரேயாஜனம்?	ஏன்	பஞ்ச்!	ஒ 	ேவைள	சண்ைடேய	வராமல்	ேபாயிட்டா?...
என் 	கவைலப்பட்டாள்	மிலஸ்	ராக்.

	

"கவைலப்படாதீங்க	ேமடம்!	கட்டாயம்	வ ம்!	"

	

"ஆமாம்,	கல்யாணப்	ெபண் ம்	அவங்க	ேகாஷ் ம்	எத்தைன	மணிக்
வராங்க?"

	

"ைநட்	பதிெனா 	மணிக் 	வராங்க.	வசண்டா ம்,	அவள்	ஹஸ்ெபண் ம்	 ட
ராத்திரி	ப்ேளன்ேலதான்	வராங்க.	நாைளக் 	 மங்கலிப்	பிரார்த்தைனயாச்ேச!"

	

"அவங்கைள	யார்	ரிலீவ்	பண்ணப்	ேபாறீங்க?"

	

"நான்,	லல்லி,	அய்யாசாமி,	மிஸஸ்	 ர்த்தி,	ேகதரின்,	ேலாரிட்டா	எல்ேலா ம்	ேபாய்
அைழச் க்கிட் 	வந் வி கிேறாம்."

	

"நா ம்	வர மா,	ஏர்ேபார்ட் க் ?"

	

"ேவண்டாம்;	ஏற்கனேவ	நீங்க	அைலஞ் 	அைலஞ் 	ெராம்ப	டயர்டாப்
ேபாயி க்கீங்க.	இந்த	ஒ 	மாசத்திேல	உங்க	உடம்ேப	 ம்பா	இைளச் ப்	ேபாச்
ேமடம்"	என்றான்	பஞ் .



	

"பட் ப்	 டைவ,	சரிைக	ேவஷ்	 	எல்லாம்	வந்தாச்சா?"

	

"இரண்டாயிரம்	ஸாரீஸும்,	 வாயிரம்	ேவஷ் ஸும்	மார்னிங்ேக	வந்தாச் .	காஷ்மீர்,
பனாரஸ்	ெவைரட் 	மட் ம்	நாைளக் 	வர .	உங்க க் 	மட் ம்	ேமடம்,	ஸ்ெபஷல்
தறி	ேபாடச்	ெசால்லி	ஒ 	 டைவ	வரவைழச்சி க்ேகன்.	க்வீன்	எலிசெபத்
இண் யா க் ப்	ேபானப்ேபா	ெகா த்தாங்கேள,	அந்த	மாதிரி	ஸாரி!”	என்றான்
பஞ் .

	

"ெவரி ட்	எங்ேக	 டைவகைளக்	ெகாண் 	வரச்	ெசால் 	பார்க்கலாம்"	என் 	 றி
நாற்காலியில்	அமர்ந் 	ெகாண்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.	பஞ் 	ஒவ்ெவா 	 டைவயாக
எ த் க்	காண்பித்தான்.

	

"பி ட் ல்	பார்டர்ஸ்!	அட்ராக் வ்	கலர்ஸ்!"	என் 	வியந்தாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"எல்லாம்	பதிெனட் 	 ழம்	ேமடம்	 ழம்!	 ழம்	ேபாட் ப்	பார்க்கிறீங்களா?"

	

"பதிெனட் 	 ழம்னா	எத்தைன	யார்ட்?"

	

"ஒன்ப 	ெகஜம்!"	-

	



"ஒன்ப 	யார்ட்னா	ெராம்ப	 ரம்	நடந் 	ேபாய்	 ழம்	ேபாட	ேவண் யி க் ேம.
காைலயிேல ந் 	அைலஞ் 	அைலஞ் 	என்	காெலல்லாம்	வலிக் 	பஞ்ச்!
அதனாேல	இப்ப	என்னாேல	ஒன்ப 	ெகஜ	 ரம்	நடக்க	 யா "	என்
றிவிட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"நீங்க	நடக்க	ேவணாம்	ேமடம்!	நாற்காலியில்	உட்கார்ந் 	ெகாண்ேட	 ழம்
ேபா ங்க.	மிஸஸ்	 ர்த்தி	அந்தப்	பக்கம்	பி ச் க் வாங்க.	நீங்க	 ழம்	ேபாடப்
ேபாட	அவங்க	உங்க	கிட்ேட	நடந் 	வ வாங்க"	என்றான்	பஞ் .

	

"ெவரி ட்	ஐ யா,	பஞ்ச்!	உனக் 	எப்ப த்தான்	ேதா ேதா	இந்த	ஐ யாெவல்லாம்!"
என் 	வியந்தாள்	மிஸஸ்	ராக்.	பின்னர்,	மிஸஸ்	 ர்த்தி	 டைவையப்
பி த் க்ெகாள்ள,	ராக்ஃெபல்லர்	மாமி	உட்கார்ந்தப ேய	 ழம்	ேபாட் ப்
பார்த் விட் ,	"ெராம் த்	கெரத்டர	இ க் .	ேகதரின்,	ேலாரிட்டா,	ேலாசனா
எல்ேலா க் ம்	இேத	மாதிரி	 டைவங்க க் 	ஆர்டர்	பண்ணி	யி க்கயா?"	என்
ேகட்டாள்.

	

"ஓ!	காஞ்சி ரத்ைதேய	ஏற்றி	அ ப்பச்	ெசால்லியி க்கிேறன்.	எந்த	ரகம்
பி க் ேதா	அைத	எ த் க்கலாம்"	என்றான்	பஞ் .

	

	

Washington	Wedding:

Bridegroom	and	Party	arrive

R	Street	busy	with	marriage	preparations	!

Thousands	of	Sastries	Roaming	about	Washington	!



Bridegroom	is	having	a	small	mole	on	the	red	cheek	!

Shambandy	Shanday	expected	any	moment	!

	

	

"டயமாச் ,	ஐந் 	மணிக் 	எல்ேலா ம்	ஏர்ேபார்ட்	ேபாக ம்.	மாப்பிள்ைள	வரார்.
நீங்க	எல்ேலா ம்	ெர யா	இ ங்ேகா.	இேதா	வந் டேறன்"	என் 	 றிவிட் க்
காரில்	ஏறிச்	ெசன்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

ெபண் கள்	அவசர	அவசரமாக	அலங்காரத்தில்	ஈ படலானார்கள்.

	

‘ஆச்சா,	ேபாச்சா?’	என் 	 க் ம்	ெந க் ம்	பறந் 	ெகாண் ந்த	பஞ் ,
"இந்த	ேல ேஸ	இப்ப த்தான்;	ெவளிேய	 றப்பட ம்னா	சட்ெடன் 	 றப்பட

யா 	உங்களால்"	என் 	விரட் னான்.

	

"எல்ேலா ம்	தைல	பின்னிக்	ெகாண்டாகிவிட்ட .	 	வந்த ம்,
றப்படேவண் ய தான்"	என்றாள்	அத்ைத.

	

" 	வண் 	வந் 	அைர	மணியாச் .	தஞ்சா ர்	கதம்பம்,	மல்லி,	 ல்ைல,	ேராஜா,
கனகாம்பரம்,	தாழம் 	எல்லாம்	வந்தி க்கின்றன.	ேவண் யைத	எ த் க்
ெகாள் ங்கள்.	நா 	 ைட	 ஷ்பங்கைள	சம்பந்தி	வீட் க் 	அ ப்ப	ேவண் ம்.
எல்லாவற்ைற ம்	தீர்த் 	விடாதீர்கள்	!”	என்றான்	பஞ் .

	

டாஞ் ர்	ஃப்ளவர்	பஞ்ைசக்	கண்ட ம்	ேலாரிட்டா க் ச்	சந்ேதாஷம்



தாங்கவில்ைல.	அைத	ஆைசேயா 	எ த் த்	தன்	தைலயில்	 ற்றிக்	ெகாண் ,
"இன்ைறக் 	ைநட்	வசண்டா	வரப்	ேபாகிறாள்.	கமர்கட்	ெகாண் 	வ வாள்,	என்
பா 	ஜாலி!"	என் 	மகிழ்ச்சி	ெபாங்கத்	 ள்ளினாள்	அவள்.	.

	

"டயம்	 	-	நாற்ப ;	அம்மாஞ்சி	எங்ேக?	ேநரமாச்ேச!	ைவதிகாைள	ரிஸீவ்
பண்ற க் 	ஏர்	ேபார்ட் க் ப்	 றப்பட	ேவண்டாமா?"	என்றான்	பஞ் .

	

"அம்மாஞ்சி ம்	சாஸ்திரி ம்	ேதாட்டத்திேல	 ைள	ேபாட் க்
ெகாண் க்கிறார்கள்"	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

" ைளயா?	எ க் ?"	என் 	ேகட்டான்	பஞ் .

	

"வி தி	 ைள!	நா 	நாளாகச்	சாண	உ ண்ைடகைள	உ ட் 	உ ட் க்	காய
ைவத் க்	ெகாண் க்கிறாேர,	அைதெயல்லாம்	ஓரிடத்திேல	 ம்பலாக	ைவத்
பஸ்மம்	பண்ணிக்	ெகாண் க்கிறார்.	ஆயிரம்	ைவதிகா க் ம்	வி தி	சப்ைள
ெசய்ய மாம்.	அ க்காகத்தான்..."	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"அவைரக்	 ப்பி 	இங்ேக!	இப்பதானா	ேநரம்	கிைடச்ச 	அ க் ?"	என்
அதட்டல்	ேபாட்டான்	பஞ் .

	

"பஞ் !	ெமட்ராஸிேல ந் 	கால்	வந்தி க் :	பாப்ஜி	 ப்பி கிறாராம்"	என்றார்
அய்யாசாமி.

	



பஞ் 	ெடலிேபாைன	எ த் ப்	ேபசினான்.

"ஹல்ேலா!	பாப்ஜி	ேபசேறன்..."

"என்ன	பாப்ஜி?"

	

"சாஸ்திரிகள்,	நாதஸ்வரக்காரர்கள்	எல்லாம்	வந் 	ேசர்ந்தாச்சா?"

	

"ஒ,	இப்பத்தான்	வந்தாங்க.	ஐந் 	மணிக் 	மாப்பிள்ைள	வ கிறார்.	நாைளக் ப்	
வண் 	வரச்ேச	ெவற்றிைல ம்,	பாக் ம்	ெகாஞ்சம்	அதிகமாகேவ	அ ப்பிைவ.	நீ
இ பத்ெதட்	டாம்	ேததி	 றப்பட் 	வ கிறாயா?	ராக்ஃெபல்லர்	மாமி	உன்னிடம்
ஸ்ெபஷலா	ெசால்லச்	ெசான்னா..."	-	-	-	-	-

	

"பார்க்கலாம்...	இ பத்தாறாம்	ேததி,	இ பத்ேதழாம்	ேததி	இந்த	இரண் 	நா ம்
ெமட்ராஸ்,	பம்பாய்,	கல்கத்தா,	 ல்லி,	ேகாயம் த் ர்,	தி ச்சி,	ம ைர	இந்த	ஏ
இடத்திேல	 ந் ம்	ஸ்ெபஷல்	விமானங்கள்	விடற க் 	ஏற்பா 	ெசய்ய ம்.
இங்ேக	ஏகப்பட்ட	ேபர்	வாஷிங்டன்	வர ம் 	ஆைசப்படறாங்க..."	-	-

	

"ஓ...	எஸ்.	அ க்ெகன்ன,	ஏற்பா 	பண்ணிடேறன்."

	

"ைவதிகாள்	ேபா மா?	கி ஷ்ணப்ப	நாய்க்கன்	அக்ரகாரத்திேல	இன் ம்
ெகாஞ்சம்	ேபர்	இ க்காங்க.	அவாைள ம்	அ ப்பி	ைவக்கட் மா?"

	

"ேபா ம்	ேபா ம்!	இப்பேவ	இங்ேக	ைவதிகாள்	 ட்டம்	நிைறஞ் 	ேபாச் ."



	

"சரி;	ம ப ம்	நாைளக் ப்	ேப ேவாம்."

	

மாப்பிள்ைள	வரப்	ேபாகிற	ெசய்தி	இதற் ள்	வாஷிங்டன்	 வ ம்	பரவி	விடேவ,
ஏர்ேபார்ட் ல்	ஏகக்	 ட்டம்	 விட்ட .

	

பத்திரிைக	நி பர்க ம்,	 ைகப்	படக்காரர்க ம்	 க் ம்	ெந க் ம்	அைலந்
ெகாண் ந்தார்கள்.

	

சரியாக	ஐந் 	மணிக் 	சம்பந்தி	விமானங்கள்	வந் 	நின்றன.

	

நாதஸ்வரக்காரர்கள்	சக்ைகப்	ேபா 	ேபாட் ,	விமான	நிைலயத்ைதேய	தி விழாக்
ேகாலமாக்கிக்	ெகாண் ந்தனர்.	விமானத்திலி ந் 	மாப்பிள்ைள	ராஜ	ேகாபாலன்
தான்	 தலில்	இறங்கி	வந்தார்.

	

தயாராக	ைவத்தி ந்த	மலர்	மாைலைய	எ த் 	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரிடம்
ெகா த்தான்	பஞ் .	அந்தச்	சீமாட் 	மாைலைய	வாங்கி	மாப்பிள்ைளயின்	க த்தில்
ேபாட் க்	ைக	 க்கியேபா 	பத்திரிைகக்காரர்கள்	படெம த் க்	ெகாண்டனர்.

	

மாப்பிள்ைள	ெவளிேய	ெசல்ல	 யாதப 	 ட்டம்	அவைரச்	 ழ்ந் 	ெகாண்
விடேவ,	ேபாலீசார்	வந் 	வழி	ெசய் 	ெகா க்க	ேவண் யதாயிற் .	-

	



நி பர்கள்	மாப்பிள்ைளையச்	 ற்றி	நின் ெகாண் 	ேகள்வி	ேகட்கத்	ெதாடங்கேவ,
"பிைரட்க் ம்	ெராம்ப	டயர்ட்	அவைர	யா ம்	ெதாந்தர 	ெசய்யாதீங்க.
நாைளக் த்தான்	பிரஸ்காரர்க க் ப்	ேபட் .	வழிவி ங்க"	என் 	 றிய	மிஸஸ்
ராக்,	மாப்பிள்ைளையத்	தன்	காரில்	ஏற்றிக்	ெகாண் 	 றப்பட் 	விட்டாள்.

	

கார்,	டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸ்	வாசலில்	ேபாய்	நின்ற ம்	மாமி ம்,	அத்ைத ம்	ெவளிேய
வந் 	ஆரத்தி	 ற்றிக்	ெகாட் னார்கள்.	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்ல ம்,	அவ ைடய
உறவினர்க ம்	ஆரத்தி	 ற் வைத	அதிசயத் டன்	பார்த் க்	ெகாண்ேட	‘கலர்
வாட்டர்’	என்றனர்.

	

அன் 	மாைல	ெவளியான	‘ெடய்லி	நி ஸ்’,	‘ஈவினிங்	ஸ்டார்’	 தலிய
பத்திரிைககளில்	பரபரப்பான	ெசய்திகள்	பிர ரமாகியி ந்தன.

	

பிைரட்க் ம்	அண்ட்	பார்ட் 	அைரவ்!

ஆர்.	ஸ்ட்ரீட்	பிலி	வித்	ேமேரஜ்	பிரபேரஷன்ஸ்!

ெதளஸண்ட்ஸ்	ஆப்	ஸாஸ்ட்ரீஸ்	ேராமிங்	அெபௗட்	வாஷிங்டன்!

பிைரட்க் ம்	ஈஸ்	ேஹவிங்	எ	ஸ்மால்	ேமால்	ஆன்	தி	ைரட்	சீக்!

"ஷம்பந்தி	ஷண்டய்	எக்ஸ்ெபக்டட்	எனி	ேமாெமண்ட்!

	

==============
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"மணி	என்ன?	நவார்த்தம்	இ க் மா?"	என் 	ேகட்டார்	சாம்பசிவ	சாஸ்திரி.

	

"இங்கிலீஷ்	ேப மய்யா,	இ 	வாஷிங்டன்.	நவார்த்தமாம்,	நவார்த்தம்!	ைநன்	தர்ட்
என் 	ெசால் ேமன்“	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ராக்ஃெபல்லர்	மாமி	ஆ க் 	ஒ 	ரிஸ்ட்	வாட்ச்	வாங்கிக்	ெகா த்தால்
ெசளகரியமா	யி க் ம்"	என்றார்	இன்ெனா 	சாஸ்திரி.

	

"நமக்ெகல்லாம்	வயிற்றிேல	க காரம்	இ க்கிறேபா 	தனியாக	ரிஸ்ட்	வாட்ச்	எதற்
?"	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.

	

ஜார்ஜ்	ட னிேல	எங்ேக	பார்த்தா ம்	ைவதிகர்க ம்,	கல்யாணத் க்
வந் ள்ளவர்க ம்	தான்	கண்ணில்	பட்டனர்.	அைதப்	பார்த்தேபா ,	பம்பாயில்
உள்ள	மா ங்காைவப்	ேபால்	வாஷிங்டனி ம்	ஒ 	ெதன்னிந்தியக்	காலனி	ஏற்பட்
விட்டேதா	என் 	நிைனக்கத்	ேதான்றிய .

	

ப்	பந்தலின்	மண ம்,	நாதஸ்வர	இைச ம்,	 ழந்ைதகளின்	 ம்மாள ம்
ேசர்ந் ,	 ர்த்த	நாள்	ெந ங்கிவிட்டைத	உணர்த்திக்	ெகாண் ந்தன.

	



பஞ் 	நின்ற	இடத்தில்	நிற்காமல்	பறந் 	ெகாண் ந்தான்.	யா க் 	எ
ேவண் மானா ம்	“பஞ் ,	பஞ் ”	என்ேற	அவைனேய	ேத 	அைலந்தனர்.

	

"பஞ் 	ஸாைர	இப்ேபா 	தாேன	சம்மர்	ஹ ஸில்	பார்த்ேதன்!"	என்பார்	ஒ வர்.	-

	

"டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸில்	ேமளக்காரர்களிடம்	ேபசிக்	ெகாண் க்கிறாேர”	என்பார்
இன்ெனா வர்.	அங்ேக	ேபாய்ப்	பார்ப்பதற் ள்	அவன்	ேவெறா 	இடத் க் ப்
பறந் 	விட் ப்பான்!	.

	

"பஞ் 	என் 	ெராமபப்	ெபா த்தமாகத்தான்	ேபர்	ைவத்தி க்கிறார்கள்.	பஞ்சாய்ப்
பறந் 	ெகாண் க்கிறாேர”	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

ராக்ஃெபல்லர்	மாமிக் 	நடந் 	நடந் 	கால்	வீங்கிவிட்ட .	அத்ைத ம்,	பாட் ம்
அந்தச்	சீமாட் யின்	காலில்	விளக்ெகண்ெணையத்	தடவி	ெவந்நீர்	ஒத்தடம்
ெகா த்தப ேய,	"நீங்க	இப்ப 	அைலயக்	 டா .	பஞ் 	இ க்கான்.	பார்த் க்
ெகாள்கிறான்.	உங்க	கால்	எப்ப 	வீங்கிப்	ேபாச் 	பா ங்க"	என் 	வ த்தப்பட்டனர்.

	

"இப்ப	நீங்க	என்ன	ெசய்யறீங்க?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"எங்க க் த்	ெதரிந்த	ைக	ைவத்தியத்ைதச்	ெசய்கிேறாம்"	என்றாள்.	அத்ைத,	.

	

"கால்	வீங்கிப்	ேபாயி க்கப்ேபா	ைக	ைவத்தியம்	ெசய்தால்	எப்ப ?	கால்
ைவத்தியமாச்	ெசய் ங்க!"	என்றாள்	தி மதி	ராக்ெபல்லர்.



	

அப்ேபா தான்	அந்தப்	பக்கமாக	வந்தான்	பஞ் .

	

"பஞ் !	நாரிக் வாஸ்	எத்தைன	மணிக் 	வராங்க?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.	.

	

"த்ரீ	ஓ	கிளாக் க் 	வராங்க.	ேமடம்!	நீங்க	ஏர்ேபார்ட் க் 	வர	ேவண்டாம்.
உங்களாேல	 யா .	ஏற்கனேவ	கால்	வீங்கிப்	ேபாயி க் "	என்றான்	பஞ் .

	

"ேநா!	ேநா!	அெதல்லாம்	 யா .	நான்	வரத்தான்	ேபாகிேறன்.	மகாராஜாஸ்
வரப்ேபா	ஏர்ேபார்ட் க் ப்	ேபாய்	ரிஸீவ்	பண்ற தான்	மரியாைத.	இ க்காகத்தாேன
என்	ஹஸ்	ெபண்ட்	 ட	இரண் 	நாள்	 ன்னா ேய	வந்தி க்கிறார்"	என்றாள்
மிஸஸ்	ராக்.

	

"சரி	ேமடம்"	என் 	 றிவிட் ச்	ெசன்றான்	பஞ் .

	

விமான	 டத்திலி ந் 	ஜார்ஜ்	ட ன்	ேபாய்ச்	ேச கிற	வைர	வழிெயங் ம்
அெமரிக்க	மக்கள்	ெப ம் ட்டமாகக்	 	நின் 	நாரிக் வாஸின்	வ ைகைய
ஆவ டன்	எதிர்பார்த் க்	ெகாண் ந்தனர்.

	

‘நாரிக் வாஸ்’	,	‘ஜான்வாஸ்’	,	‘ஷம்பந்தி	ஷண்டய்’	,	‘ ரட்’	-	இந்த	நான்
அயிட்டங்கைள ம்	காண்பதற்காகப்	பல்லாயிரக்கணக்கான	ேபர்
ெவளி ர்களிலி ந்	ெதல்லாம்	வந்தி ந்தார்கள்.	-

	



நாரிக் வாைஸக்	கண்டால்	நாய்கள்	 ைரக் ம்	என்ற	ெசய்திதான்	அவ்வள
ேப ைடய	ஆவ க் ம்	பரபரப் க் ம்	காரணம்!

	

ராக்ஃெபல்லர்	தம்பதியர்	தங்க ைடய	உயர்ந்த	ஜாதி	நாய்க டன்	விமான
டத்தில்	இரண் 	மணியிலி ந்ேத	காத்தி ந்தனர்.	-

	

சரியாக	 ன் 	மணிக் 	விமானங்கள்	ஒவ்ெவான்றாகக்	கீழிறங்கி	வந்தன.
அவற்றிலி ந் 	இறங்கி	வந்த	ேபவ்ெமண்ட்	மகாராஜாக்க க் 	மாைல	ேபாட்
வரேவற்றான்	பஞ் .	நரிக் றவர்கைளக்	கண்ட	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்,	“ேபவ்ெமண்ட்
மகாராஜாஸ்	ஏன்	இப்ப 	இ க்காங்க	?	நல்லாேவ	 ரஸ்	ெசய் 	ெகாள்ள
வில்ைலேய!”	என் 	ேகட்டாள்.

	

"அவங்க	அப்ப த்தான்	ேமடம்	!	ெராம்ப	ஸிம்பிளாத்தான்	 ரஸ்	ெசய் க் வாங்க.
ெராம்பச்	சிக்கனமாயி ப்பதால்	தான்	மகாராஜாவாயி க்காங்க!	"	என் 	பதில்
றினான்	பஞ் .

	

இதற் ள்	நாய்க டன்	வந்தி ந்த	பிர கர்கள்	 ன்னால்	ெந ங்கி	வந் ,	தங்கள்
நாய்க க் 	நரிக் றவர்கைள	தரிசனம்	ெசய் 	ைவத்தார்கள்.	அந்த	உயர்ந்த
ஜாதி	நாய்கள்	நரிக் றவர்கைளக்	கண் 	 ைரக்கேவ	இல்ைல.	அைவ	வாைய

க்ெகாண் 	ெமளனமாக	இ ந் விடேவ,	அத்தைன	ேப ம்	மி ந்த
ஏமாற்றத் க் ள்ளாயினர்.

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரின்	 கத்தில்	ஈயாடவில்ைல.	அந்தச்	சீமாட் யின்	 கத்தில்
விழிப்பதற்ேக	பஞ் 	ெவட்கப்பட்டான்.

	



"ேடாண்ட்	ஒர்ரி	பஞ்ச்!	ஒ ேவைள	நாைளக் க்	 ைரத்தா ம்	 ைரக்கலாம்"
என்றாள்	மிஸ்ஸ்	ராக்.

	

"இந்த	ஊர்	டாக்ஸுங்க	என்	 ஞ்சியிேல	கரி	 சிட் ங்க	ேமடம்"	என் 	தைல
னிந்தான்	பஞ் .

	

நாய்கள்	 ைரக்காத 	நரிக்	 றவர்க க்ேக	 திய	அ பவமாயி ந்த !
தங்கைளக்	கண் 	ஒ 	நாய்	 டக்	 ைரக்கவில்ைல	என்பைத	எண்ணியேபா
அவர்களால்	அைத	நம்பேவ	 யவில்ைல!

	

"வாஷிங்டன்ேல	நாெமல்லாம்	நிம்மஷியா	ஊஷி	விக்கலாம்.	ஒ 	நாய்	 டக்
ைரக்கவில்ைல!"	என் 	அவர்க க் ள்	ேபசிக்	ெகாண்டனர்.

	

பஞ் ,	நரிக் றத்தி	ஒ த்திைய	அ கி,	"பாட் 	ஒன் 	பாடம்மா!	அப்ேபாதாவ
இந்த	நாய்கள்	 ைறக்கின்றனவா	பார்க்கலாம்"	என்றான்.

	

நரிக் றத்தி,	"தல்லாேல	தல்லாேல	தல்லாேல"	என் 	வனஸ்பதி	டப்பாைவத்	தட் த்
தாளம்	ேபாட்டப 	ஆ ப்	பா னாள்.	பிற ,	‘டடா,	டடடா	‘பாட் ப்	பா த்	தட்டாமாைல
ற்றினாள்.	அப் றம்	ஹிந்தி	ட் னில்	‘லாரல்லப்பா’	என்ற	பாட்ைடப்	பா னாள்.

	

ஊஹூம்.	அந்த	நாய்கள்	எதற் ேம	மசியவில்ைல,	மிஸஸ்	ராக்ெபல்ல க் 	நாய்கள்
ைறக்கவில்ைலேய	என்ற	வ த்தம்	ஒ 	பக்கம்	இ ந்தேபாதி ம்,	‘பஞ்ச்	இந்த

மகாராணிகைள	எப்ப 	ஆட் 	ைவக்கிறான்!’	என் 	மனத்திற் ள்	வியந்
ெகாண்டான்.



	

"நாரிக் வாஸ்	இன்	வாஷிங்டன்!"

"டாக்ஸ்	கீப்	மம்"

"கிேரட்	 ஸப்பாயிண்ட்ெமண்ட்	 	மிஸஸ்	ராக்ெபல்லர்"

"மிஸ்டர்	பஞ்ச்	இஸ்	அப்ெஸட்!"

	

என் 	பத்திரிைககளில்	ெசய்தி	ெவளியாயிற் .	நரிக் றவர்கைள	ஒ 	வழியாக
ஜார்ஜ்	ட னில்	ெகாண் 	ேபாய்ச்	ேசர்த்தான்	பஞ் .	உள்ளம்	ேசார்ந் 	ேபாயி ந்த
அவன்	கைளப் த்	தீரச்	சற் 	ேநரம்	ஒய் 	ெபற	எண்ணித்	தன்	அைறயில்	ேபாய்
உட்கார்ந்த தான்	தாமதம்,	ெடலிேபான்	மணி	அ த்த .	ெமட்ராஸிலி ந் 	பாப்ஜி
ேபசினான்.

	

"என்ன	பஞ் !	நரிக் றவர்கள்	வந் 	ேசர்ந் 	விட்டார்களா?"	என் 	ேகட்டான்
பாப்ஜி,

	

"வந் 	விட்டார்களடா!	ஆனால்	நாய்கள்தான்	 ைரக்கவில்ைல.	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்	 கத்தில்	விழிக்கேவ	எனக் 	ெவட்கமாகிவிட்ட .	நாய்கள்
ைரக்கப்	ேபாகிற	தமாைஷப்	பற்றி	அவர்	தம் ைடய	சிேநகிதர்கள்,

உறவினர்களிடெமல்லாம்	ெசால்லிக்	ெசால்லி	ெப ைம	அ த் க்	ெகாண் ந்தார்.
பாவம்|	அவர்க க்ெகல்லாம்	இப்ேபா 	ெபரிய	ஏமாற்றம்!	என்ைனப்	பற்றி	ேபப்பர்ேல
ேவ 	ேபாட் விட்டார்கள்!"	என் 	அழமாட்டாக்	 ைறயாகச்	ெசான்னான்	பஞ் .

	

"ஒ 	நாய்	 டவா	 ைரக்கல்ேல?"	என் 	வியப் டன்	ேகட்டான்	பாப்ஜி.

	



"சாதாரணமாக்	 ைரக்கிற	நாய் ட	நரிக் றவர்கைளக்	கண்ட ம்	வாயைடத் ப்
ேபாய்	விட்டன"	என் 	வ த்தத் டன்	 றினான்	பஞ் .

	

"கவைலப்படாேத;	இங்கி ந் 	நாைளக்ேக	 	நாய்கைளப்	பி ச் 	ப்ேளன்ேல
அ ப்பி	ைவக்கிேறன்"	என் 	உ தி	 றினான்	பாப்ஜி.

	

"ேசர்ந்தாற்	ேபால்	 	நாய்க க் 	நீ	என்னடா	ெசய்வாய்?"	என் 	ேகட்டான்
பஞ் .

	

"நாய்க க் த்	தானா	இங்ேக	பஞ்சம்	?	கார்ப்ெபாேரஷ க் ப்	ேபான்	ெசய்
ைலெசன்ஸ்	இல்லாத	நாய்கைளப்	பி த் க்	ெகா க்கச்	ெசான்னால்
ெகா க்கிறார்கள்.	பணத்ைத	வீசினால்	எல்லாம்	நடக் ம்.	நாய்	விற்ற	கா
ைரக் மா	என்ன?	"	என்றான்	பாப்ஜி.

	

"நாய்கள்	 ைரக்காதேபா ...!"	என்றான்	பஞ் .

	

"கவைலப்படாேத	கண் ப்பாய்	நாைளக் ள்	அ ப்பி	ைவக்கிேறன்.
இண் யாவிலி ந் 	நாைளக் 	 	நாய்கள்	வரப்	ேபாவதாகப்	பிரஸ்காரர்களிடம்
ெசால்லிவி "	என்றான்	பாப்ஜி.

	

அவ்வள தான்;	பஞ் 	 கலம்	தாங்காமல்	தி மதி	ராக்ெபல்லரிடம்	ஒ ச்
ெசன் ,	"ேமடம்	நாைளக் 	 	நாய்கள்	ெமட்ராஸிலி ந் 	வ கின்றன”
என்றான்.

	



"அப்ப யா?	ெவரி	ஹாப்பி	ெராம்ப	சந்ேதாஷம்!	ஜான்வாசம்	ேபாகிறேபா 	அந்தந்த
ட் ேல	அ ங்கைள	யாராவ 	பி ச் க்கிட் 	நிக்கற க் 	ஏற்பா 	ெசய் .

நாய்க க்ெகல்லாம்	என்ன	ஆகாரம்	ேபாடப்	ேபாேற?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"டாக்	பிஸ்கட் ங்க	தான்...	ேவேற	என்ன?"

	

"உங்க	ஊர்	டாக்ஸுங்க க் 	வாய்ஸ்	எப்ப 	இ க் ம்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்
ராக்.

	

"ெராம்பப்	பிரமாதமாயி க் ம்.	ஆனால்	ெகாஞ்சம்	நாய்ஸா	இ க் ம்.
அவ்வள தான்"	என்றான்	பஞ் .

	

ஜார்ஜ்	ட க் ம்	வாஷிங்டன்	ேகபிட க் ம்	இைடேய	அழ மிக்க
ெபன்ஸில்ேவனியா	அெவன் 	ெசல்கிற .	ஜார்ஜ்	ட னிலி ந் 	அந்த	அெவன்
வழியாகச்	ெசன்றால்	கான்ஸ் ட் ஷன்	அெவன் 	என் ம்	கம்பீரமான
ராஜபாட்ைடையச்	சந்திக்கலாம்.	கிழக் 	ேமற்காகச்	ெசல் ம்	அந்த	அெவன் வில்
தி ம்பி	ேமற் ப்	பக்கம்	நடந்தால்	லிங்கன்	ெமேமாரியைல	அைடயலாம்.	-

	

இந்த	 ட் ல்	தான்	ஜானவாச	ஊர்வலத்ைத	நடத் வதற் 	தி மதி	ராக்ஃெபல்லர்
ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தார்.

	

ஜான்வாசத்ைதக்	காண்பதற்காகப்	பல	ேபர்	 ன்	 ட் ேய	அந்த	 ட் ல்	உள்ள
கட்டடங்களில்	இடம்	பி த் 	ைவத் க்	ெகாண்டார்கள்.

	



ஜான்வாச	ஊர்வலம்	இர 	ஒன்ப 	மணிக் ப்	 றப்ப வெதனத்
தீர்மானிக்கப்பட்ட .

	

‘சம்பிரதாயப்ப 	ஒ 	ேகாயி க் ப்	ேபாகாமல்	ஜான்வாசம்	 றப்படக்	 டா ’
என்ெறா 	பிரச்சிைனையக்	கிளப்பினார்	பிள்ைளக் 	மாமா.	ராக்ஃெபல்லர்
பிர ைவத்	தனக் 	அறி கப்ப த்தி	ைவக்கவில்ைல	என் 	அவ க் க்
காைலயிலி ந்ேத	ேகாபம்.	அந்தக்	ேகாபத்ைத	மனத்தில்	ைவத் க்	ெகாண்
அவர்	சண்ைடக் க்	கால்	ெகாட் க்	ெகாண் ந்தார்.

	

"இவ்வள 	ேலட்டாக	இந்தப்	பிரச்சிைனையக்	கிளப்பினால்	எப்ப ?"	என்
காரமாகேவ	ேகட்டான்	பஞ் .

	

"எனக் 	அெதல்லாம்	ெதரியா .	ேகாயி க் ப்	ேபாகாமல்	ஜானவாசம்	நடக்கக்
டா .	அவ்வள தான்!	"	என் 	 றிவிட் ப்	ேபாய்விட்டார்	மாமா.	உடேன	பஞ் ,

அம்மாஞ்சிைய	அைழத் 	ஆேலாசித்தான்.

	

"இெதன்ன	பிரமாதம்!	பாப்ஜிக் 	ேபான்	ெசய் 	இன்ைறக்ேக	ஒ
பிள்ைளயாைர ம்,	ெகாத்தனாைர ம்	அ ப்பி	ைவக்கச்	ெசால் ங்கள்.	டம்பர்ட்டன்
ஓக்ஸுக் 	வடக் ப்	பக்கத்தில்	‘லவர்ஸ்ேலன்’ 	ஒ 	சந் 	இ க்கிற .	அந்த
ேலன்ேல	சின்னதா	ஒ 	ேகாயிைலக்	கட் 	 த் விட்டால்	ேபாகிற ”	என்றார்
அம்மாஞ்சி.

	

ம நாேள	பிள்ைளயா ம்	ெகாத்தனா ம்	வந் 	ேசர்ந்தார்கள்.	அம்மாஞ்சி
றிப்பிட்ட	லவர்ஸ்	ேலனில்	பிள்ைளயார்	ேகாயில்	ஒன்ைற ம்	கட் 	 த்தார்கள்.

	



சனிக்கிழைம	மாைலேய	நாய்க ம்	வந் 	ேசர்ந் விட்டன.	அவற்ைறக்	கண்ட
பிற தான்	பஞ் வின்	 கத்தில்	மகிழ்ச்சி	மலர்ந்த .	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரிடம்	ஒ ச்
ெசன் ,	"நாய்கள்	வந் விட்டன	ேமடம்!	பார்க்கிறீர்களா?"	என் 	ேகட்டான்.

	

"ஒ	எஸ்!	ஒ	எஸ்!	என் 	 றிக்ெகாண்ேட	விைரந்தாள்	மிஸஸ்	ராக்.	-	-

	

நரிக் றவர்கைளக்	கண்ட	நாய்கள்	சக்ைகப்	ேபாடாகக்	 ைரத் க்
ெகாண் ப்பைதக்	கண்ட	மிஸஸ்	ராக்,	"பஞ்ச்!	ெநள	ஒன்லி	ஐ	ஆம்	ஹாப்பி!"
என்றாள்.

	

ஞாயிற் க்கிழைம	இர 	ஏழைர	மணிக்ேக	 தல்	பந்தி	ேபாடத்
ெதாடங்கிவிட்டார்கள்.	ராக்ஃெபல்லரின்	 ம்பத்தினர்,	உறவினர்,	நண்பர்கள்	-
இவர்க க் 	மட் ம்	ஒ 	தனி	மாளிைகயில்	வி ந் க் 	ஏற்பா
ெசய்யப்பட் ந்த .

	

ேகதரின்	ஹஸ்பண்ட்	ஹாரி	ஹாப்ஸ்,	‘ெதன்னிந்தியர்கைளப்	ேபாலேவ	நா ம்
ேவஷ் 	கட் க்	ெகாண் 	மைணயில்	உட்கார்ந் 	சாப்பிட	ேவண் ம்’	என்
ேயாசைன	 றினார்.	ராக்ஃெபல்லர்	பிர 	அைத	ஆேமாதிக்கேவ	எல்ேலா ம்	ேவஷ்
கட் க்	ெகாண் 	சாப்பிட	உட்கார்ந்தனர்!	ேபாளி,	அப்பளம்,	ஆமவைட	என்
ஒவ்ெவான்றாகப்	பரிமாறப்பட்டன.	அெமரிக்க	நண்பர்கள்	அவற்ைறத்	ெதாட் த்
ெதாட் ப்	பார்த் 	அதிசயப்பட்டனர்.	ஆமவைட	ெகட் யாக	இ ந்த .	-

	

"வைட	ெவரி	ஹார்ட்!"	என்றார்	ஒ வர்.

	

"ேபாலி	ெவரி	ஸாப்ட்!"	என்றார்	இன்ெனா வர்.



	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்ல ம்	ேகதரி ம்	தங்கள்	ைகயாேலேய	அப்பளம்	பரிமாறினார்கள்.

அ பவம்	இல்லாததால்	பரிமா ம்ேபா 	அப்பளங்கள்	அவர்கள்	ைகயிலி ந் 	கீேழ
வி ந் 	ெநா ங்கிக்	ெகாண் ந்தன.

	

ஒவ்ெவா 	அப்பளம்	உைட ம்ேபா ம்,	"ஸாரி	ஸாரி"	என் 	ெசால்லிக்
ெகாண் ந்தாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"அபலம்	ெவரி	ெடலிேகட்	அண்ட்	ெவரி	ைலட்!”	என் 	ேலசாகச்	ெசான்னார்	ஒ வர்.

	

"அ 	பறந் 	ேபாகாமல்	இ க்கத்தாேன	ேபப்பர்	ெவய்ட்	மாதிரி	ஆமவைட
ேபாட் க்கிறார்கள்?"	என்றார்	ேவெறா வர்.

	

ெதாட்டால்	உைடந் 	வி ேமா	என் 	அஞ்சி,	பலர்	அப்பளத்ைதத்	ெதாடாமேல
ைவத்தி ந்தனர்.

	

‘அப்பளத்ைத	உைடக்காமல்	அப்ப ேய	 சாக	வி ங் வ 	எப்ப ?’	என்
மண்ைடையக்	 ழப்பிக்	ெகாண் ந்தார்கள்	ேவ 	சிலர்.

	

ஹாரி	ஹாப்ஸ்	 தலில்	சாப்பிட் க்	காண்பித்தார்.	அவர்	எப்ப ச்	சாப்பி கிறார்
என்பைதக்	கவனித் க்	காப்பி	அ த்தனர்	மற்றவர்கள்.



	

ஜவ்வரிசிப்	பாயசம்	பரிமாறப்பட்ட .	பாயசத்தில்	 ட்டம்	 ட்டமாக	மிதந்த
வழவழப்பான	ஜவ்வரிசிகைளக்	ைகயில்	எ க்க	 யாமல்	திணறினார்கள்	பலர்.
இரண் 	விரல்களால்	அவற்ைறப்	பி த் விட	ெவ 	பா பட்டார்	ஒ வர்.	அைவ
ைகயில்	அகப்படாமல்	ந விக்	ெகாண்ேடயி ந்தன.	மற்ெறா வர்,	தம் ைடய
ஆள்காட் 	விரலால்	ஒ 	ஜவ்வரிசிைய	எப்ப ேயா	அ க்கிப்	பி த் விட்டார்!
ஆனால்	அவரால்	அைதக்	ைகயில்	எ க்க	 யவில்ைல.	விரைல	எ த்தால்
ஜவ்வரிசி	வ க்கிக்	ெகாண் 	ேபாய்வி ம்	ேபால்	ேதான்றேவ,	ஜவ்வரிசிைய
அ க்கிப்	பி த்தப ேய	பக்கத்தில்	இ ந்தவரிடம்	‘ெஹல்ப்	ெஹல்ப்!’	என்
ெகஞ்சினார்.

	

இன்ெனா 	பிர கர்	ஜவ்வரிசிகைளப்	பி க் ம்	 யற்சியில்	ஈ பட் ந்தேபா
ைக	வ க்கி	விடேவ,	தைல ப் றக்	கவிழ்ந் 	இைல	மீ 	வி ந் 	விட்டார்.
மற்ெறா 	பிர கர்	 ண் சியால்	ஜவ்வரிசிகைளக்	 த்திக்	 த்தி	ஒவ்ெவான்றாக
எ த் க்	ெகாண் ந்தார்.

	

கைடசியில்	ஒ விதமாக	எல்ேலா ம்	சாப்பிட் 	 த்த ம்	 றித்த	ேநரத்தில்
ஜானவாசம்	 றப்பட்ட .

	

தலில்	சம்மர்	ஹ ஸிலி ந் 	ெபண் கள்	ெவளிேய	வந் 	காரில்	ஏறிக்
ெகாண்டனர்.	ஊ வத்திகளின்	மண ம்,	 ஷ்பங்களின்	வாசைன ம்	ேசர்ந்
எல்ேலார்	இதயத்தி ம்	வசந்தத்தின்	இனிைமைய	நிரப்பின.

	

லல்லி	மிக ம்	கவர்ச்சிகரமாக	உைட	அணிந் 	ைகயில்	கற்கண் த்	தட் டன்
றப்பட்டேபா ,	பஞ் 	அவைள	அர்த்த	 ஷ் ேயா 	பார்த் ச்	சிரித்தான்.

	



வசந்தா ம்,	ேலாரிட்டா ம்	பகட்டான	உைட	அணிந் 	பட்டாம்	 ச்சிகைளப்ேபால்
மிதந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	மனப்ெபண்	 க்மிணி,	மா 	ஜன்னல்	வழியாக
எல்லாவற்ைற ம்	கவனித் க்	ெகாண் ந்தாள்.	-

	

"நீ ம்	வாேயன்;	ஜானவாசம்	பார்க்கலாம்"	என் 	மணப்	ெபண்ைண	அைழத்தாள்
ேலாரிட்டா.

	

"அவள்	வந்தால்	மாப்பிள்ைள	ெவட்கப்ப வார்.	அதனால்	அவள்	ேவண்டாம்"
என்றாள்	விஷயம்	ெதரிந்த	வசந்தா.	எல்ேலா ம்	காரில்	ஏறிக்	ெகாண் .	லிங்கன்
மண்டபத்ைத	அைடந்தனர்.

	

அந்தப்	பளிங் 	மண்டபத்தின்	ப க்கட் கள்	மீ 	ஏறிச்	ெசன் 	விசாலமான
தாழ்வாரத்தில்	அமர்ந்தனர்.	மண்டபத் க் 	எதிேர	தடாகங்க ம்,	அவற்றில்
பிரதிபலித்த	ஒளி	விளக் க ம்,	ப ப் ம்	மஞ்ச மாகச்	ெசர்ரி	மரங்கள்	 த் க்

ங் ம்	காட்சி ம்,	அரம்ைபயர்	நடமாட்ட ம்	அந்த	இடத்ைதச்	ெசாப்பன ரியாக
மாற்றியி ந்தன.

	

"நாழி	ஆகிறேத!	ஆசீர்வாதம்	ஆரம்பிக்கலாமா?"	என் 	ேகட்டார்	அப்
சாஸ்திரிகள்.

	

அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்,	மாப்பிள்ைளக் 	ஸ்ெபஷலாகத்	ைதத் 	ைவத்தி ந்த
அெமரிக்கன்	பாட்டர்ன்	ெடர்ரிலின்	ஸூட்ைட	எ த் 	ைவத்தார்.	‘கனம்’	ஒன்ைறக்
கம்பீரமாக	ஒதி,	மாப்பிள்ைள	 ரஸ்ைஸ	ஆசீர்வாதம்	ெசய் 	ெகா த்தார்
சாஸ்திரிகள்.	-

	



பிற 	எல்ேலா க் ம்	சந்தன ம்,	கற்கண் ம்,	 ஷ்ப ம்,	தாம் ல ம்
வழங்கப்பட்டன.	ேவஷ் 	அங்கவஸ்திரத் டன்	காட்சி	அளித்த	அெமரிக்கப்
பிர கர்கள்	லிக்விட்	ஸாண்டைலப்	 சிக்	ெகாண் 	ஒ வைர	ஒ வர்	தமாஷ்
ெசய் 	ெகாண் ந்தனர்.

	

மாப்பிள்ைள	ராஜேகாபாலன்	 திய	 ரஸ்ைஸ	அணிந் 	ெகாண்ட ம்	எல்ேலா க் ம்
நமஸ்காரம்	ெசய் 	 த்தான்.

	

“சரி,	ேநரமாச் 	 றப்ப ங்ேகா"	என் 	 ரிதப்ப த்தினான்	பஞ் .

	

ஜானவாசம்	 றப்பட்ட .

	

நாதஸ்வரக்காரர்க ம்,	பாண் 	வாத்தியக்காரர்க ம்	எல்ேலா க் ம்	 ன்னால்
ெசன்றனர்.	அவர்க க் ப்	பக்கத்தில்	நரிக் றவர்கள்	தைலயில்	காஸ்
ைலட் கைளத்	 க்கி	ைவத் க்	ெகாண் 	நகர்ந்தனர்.	கா க் 	 ன்னால்

ஷர்கள்	 ட்டம்	ெசன்ற .	அவர்களில்	சிலர்	ைகயில்	பன்னீர்ச்	ெசம் டன்
கம்பீரமாக	நடந்தனர்.

	

எல்ேலா க் ம்	ந 	நாயகமாக,	அலங்காரம்	ெசய்யப்பட்ட	காரில்	அமர்ந்தி ந்தார்
மாப்பிள்ைள.	 ழந்ைதகள்	 ட்டம்	மாப்பிள்ைளையச்	 ற்றி ம்	உட்கார்ந்தி ந்த .

	

ெவங்கிட் 	தன்	நண்பனிடம்,	"அேதா	கார்	பக்கத்திேல	நிற்கிறாேர,	அவர்	தாண்டா
ராக்ஃெபல்லர்	மாமா!	ேபாட்ேடா	எ க்கிறாேர,	அவர்	தான்	மாப்பிள்ைளத்	ேதாழன்"
என் 	 ட் க்	காட் க்	ெகாண் ந்தான்.



	

நாதஸ்வரக்காரர்கள்	நாட்ைடயில்	ஆலாபைன	ெசய்ய,	 ட்டத்தினர்	ஆங்காங்ேக
நின் 	நின் 	நகர்ந் 	ெகாண் ந்தார்கள்.	பாண் 	வாத்தியக்	ேகாஷ் யினர்
ஷண் கப்	பிரியாவில்	இைழத்தப ேய	அவர்கைள	 ந்திச்	ெசன்
ெகாண் ந்தனர்.	பஞ் 	அவ்வப்ேபா 	 ன்னால்	ெசன் ,	வாத்தியக்காரர்கைள
நகர்த்திக்	ெகாண் ந்தான்.

	

அழ ம்,	ஆடம்பர ம்	மிக்க	கான்ஸ் ட் ஷன்	அெவன் வி ம்,	ெபன்சில்ேவனியா
அெவன் வி ம்	 யி ந்த	 ட்டத்ைதச்	ெசால்லி	 யா .	-

	

நாரிக் வாைலக்	கண்ட ம்	நாய்கள்	பிரமாதமாகக்	 ைரக்கத்	ெதாடங்கின.
அைதக்	கண்டேபா 	அெமரிக்க	மக்கள்	அைடந்த	ஆனந்தத் க் 	அளேவ
இல்ைல.

	

ஊர்வலக்	காட்சிகைள ம்,	நாய்கள்	 ைரப்பைத ம்	ெடலிவிஷனில்	எ த் க்
ெகாண்டார்கள்.

	

வாண	ேவ க்ைக	அமர்க்களங்க டன்	ஜாம்	ஜாம்	என் 	 றப்பட்ட	ஜானவாச
ஊர்வலம்,	ஜார்ஜ்	ட னில்	ேபாய்	 வதற் 	மணி	பன்னிரண் 	ஆகிவிட்ட .

	

கைடசியில்	‘லவர்ஸ்ேலன்’	பிள்ைளயார்	ேகாயி க் ச்	ெசன் ,	ேதங்காய்	உைடத் ,
தரிசனம்	ெசய் ெகாண் 	சம்மர்	ஹ ைஸ	அைடந்தனர்.

	

ெபா 	வி ந்தால்	 ர்த்தம்!



	

பஞ் ம்,	ராக்ஃெபல்லர்	மாமி ம்	பந்தலில்	உட்கார்ந் 	ம நாள்	 ர்த்தத் க்கான
ஏற்பா கைளப்	பற்றிப்	ேபசிக்	ெகாண் ந்தேபா 	அங்ேக	வந்த	அய்யாசாமி
அய்யர்	பஞ் ைவ	ெம வாக	அைழத் 	அவன்	காேதா 	ஏேதா	ெசான்னார்.

	

பஞ் வின்	 கம்	மா வைதக்	கண்ட	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்,	"வாட்	பஞ்ச்?"	என்
விசாரித்தாள்.

	

"பிள்ைளயின்	மாமா	ஏேதா	தகரா 	ெசய்கிறாராம்:	என்றான்	பஞ் .	-

	

"என்ன	ெசால்கிறாராம்?"

	

"இந்த	 ர்த்தம்	நடப்பைதப்	பார்த் 	வி கிேறன்	என்கிறாராம்!"

	

"நல்லாப்	பார்க்கட் ேம!	எல்ேலா ம்	அைதப்	பார்க்கத்தாேன	காத் க்
ெகாண் க்கிேறாம்.	அவ ம்	பார்க்கட் ம்!"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"விஷயம்	அப்ப யில்ைல	ேமடம்!	சம்பந்திச்	சண்ைட	ஆரம்பமாகிவிட்ட "	என்றான்
அவன்.

	

"ஓ!	ஷம்பந்தி	ஷண்டய்	ஆரம்பமாயிட் தா?	ெவரி	க்ளாட்	!ெவரி	க்ளாட்	!"	என்



உற்சாகமாக	எ ந் 	ேவகமாக	விைரந்தாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

அவசரம்	அவசரமாக	ெடலிேபாைன	எ த் 	ைவத் க்	ெகாண் 	தன் ைடய
சிேநகிதர்கள்,	உறவினர்கள்	அத்தைன	ேபைர ம்	ஒவ்ெவா வராக	அைழத் ,
"ஷம்பந்தி	ஷண்டய்	ஸ்டார்ட்டட்	ஜஸ்ட்	ெநள	!	"	என்ற	ெசய்திைய	அஞ்சல்	ெசய்
ெகாண் ந்தாள்.

	

==================
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காைலயிலி ந்ேத	கல்யாண	வீட் ல்	பரபரப்பாயி ந்த .	சாஸ்திரிகள்	அைனவ ம்
ஸ்நானத்ைத	 த் விட் 	ேகாஷ் யாக	உட்கார்ந் 	இட்லி	காப்பி	சாப்பிட் க்
ெகாண் ந்தனர்.	ெபண் கள்	அலங்காரத்தில்	ஈ பட் ந்தனர்.	ெபா 	 லர்ந்த
பிற ம்	அைணக்கப்படாமல்,	ஆங்காங்ேக	நி த்தி	ைவக்கப்	பட் ந்த	காஸ்
ைலட் கள்	உஸ்ஸ்	என் 	சத்தமிட் க்	ெகாண் ந்தன.	-	-

	

"காட்டன்	ஸாைர	எங்ேக	காேணாம்?"	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ஹாலி ட் லி ந் 	சினிமா	ஸ்டார்ெஸல்லாம்	வ கிறார்களாம்.	ஏர்ேபார்ட்
ேபாயி க்கிறார்"	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

அந்தச்	ேசதிையக்	ேகள்விப்பட்ட	அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்,	"அடாடா
ெதரிந்தி ந்தால்	நா ம்	ஏர்ேபார்ட் க் ப்	ேபாயி ப்ேபேன!"	என்றார்.

	

"இந்த	நி ெஸல்லாம்	நம்மிடம்	யா ம்	ெசால்ல	மாட்டார்கள்.	ைவதிகாள்
தாேனங்கற	அபிப்பிராயம்"	என்றார்	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்.

	

"...ஹ்ம்...	மர்லின்	மன்ேராைவத்தான்	ேநரில்	பார்க்க	ேவண் ம்	என் 	ெராம்ப
நாளாக	ஆம்பிஷன்.	ெகா த் 	ைவக்கவில்ைல"	என் 	மிக ம்	வ த்தத் டன்
றினார்	அம்மாஞ்சி.



	

"அேதா	யார்	வரா	பா ங்ேகா!"	என்றார்	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்	சிரித் க்
ெகாண்ேட.

	

"அேடேட!	ராக்ஃெபல்லர்	மாமி"	என் 	அதிசயப்	பட்டார்	அம்மாஞ்சி.

ஸ்ெபஷலாக	வரவைழத்தி ந்த	சரிைக	ேபாட்ட	பனாரஸ்	பட் ப்	 டைவைய	உ த்திக்
ெகாண் ,	ெநற்றியில்	 ங் மப்	ெபாட் டன்	வந் 	ெகாண் ந்தாள்	அந்தச்
சீமாட் .

	

"ேபஷ்!	ேபஷ்!	உங்க க் 	இந்த	ேராஸ்	கலர்	 டைவ	பிரமாதமாயி க் !"	என்றார்
அம்மாஞ்சி.

	

"மகாலட் மி	மாதிரி	இ க் "	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

"அ 	யார்	மகாலட் மி!”	ராக்	மாமி	ேகட்டாள்.

	

"அந்த	அம்மாள்	ைவ ண்டத்திேல	இ க்கிறார்.	உங்க	மாதிரி	ெபரிய	ேகா வரி!"
என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"லாஸ்ட்ரீெஸல்லாம்	இட்லி	சாப்பிட்டாச்சா?	இட்லி ம்	ேகாகனட்	சட்னி ம்	நல்ல
காம்பிேனஷன்.	நான் ட	நா 	இட்லி	சாப்பிட்ேடன்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.	-



	

"எங்க க்ெகன்ன	அவசரம்?	 தல்ேல	சம்பந்திகைள	கவனிக்கச்	ெசால் ங்க!
பிள்ைளக் 	மாமா	ெராம்பக்	ேகாபமாக	இ க்கிறாராம்.	சம்பந்தி	வீட்டார்	யா ேம
சாப்பிடவில்ைலயாம்!"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"என்ன	ேகாபம்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.	"சம்பந்திக க் 	ப டர்	பால்	காப்பி
அ ப்பி	விட்டார்களாம்.	அதான்	ேகாபம்!"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ேகாபத் க் 	அ 	மட் ம்	காரணமில்ேல!	ேநற் 	ஜானவாசத்தின்ேபா
மாப்பிள்ைளயின்	மாமாைவ	நீங்க	யா ேம	கவனிக்கவில்ைலயாம்.	அவர்	ஒ 	கார்
ேகட் ந்தாராம்.	அ ம்	ெகா க்கவில்ைலயாம்.	அதனால்	அவர்	ெராம்பக்
ேகாபமா	இ க்கிறார்!"	என்றார்	அய்யாசாமி.

	

"அேதா	காட்டன்	ஸார்	வராேர!	"	என் 	 றினார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ெமட்ராஸிலி ந் 	பாப்ஜி ம்	வந்தாச் 	ேமடம்!"	எனக்	 றிக்ெகாண்ேட	வந்த	பஞ்
தன்	நண்பைன	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்ல க் 	அறி கப்ப த்தி	ைவத்தான்.

	

அந்தச்	சீமாட் 	மகிழ்ச்சிேயா 	பாப்ஜியின்	ைகையக்	 க்கி,	"பாப்ஜி!	ஐ	ஆம்
ெவரி	ஹாப்பி	 	மீட்	 !	 	ஹாவ்	கம்	ஜஸ்ட்	இன்	ைடம்!	ெவரி	ெவரி	சந்ேதாஷம்!
சங்கீத	ேகாஷ் யினர்	எப்ேபா 	வ கிறார்கள்?"	என் 	விசாரித்தாள்.	-

	

"பத் 	மணிக் "	என்றான்	பாப்ஜி.



	

"சரி;	 தலில்	இட்லி	காப்பி	சாப்பிட் 	விட் 	வா.	ம ப ம்	ஏர்ேபார்ட்	ேபாக ம்"
என்றான்	பஞ் .

	

"பஞ்ச்	!	உனக் 	ஏன்	இப்ப 	ெதாண்ைட	கட் ப்	ேபாச் ?	பாவம்,	சரியாகேவ	ேபச
யவில்ைலேய	உன்னால்!"	என் 	வ த்தப்பட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"ஒ 	மாசமாய்க்	ெகாஞ்சமான	அைலச்சலா?	கத்திக்	கத்திக்	 ரேல	வரவில்ைல
அவ க் "	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"ஸ்டார்ைஸ	ெயல்லாம்	ேமப்ளவர்	ஒட்டல்ேல	இறக்கிட்ேடன்,	ேமடம்	!	"	என்றான்
பஞ் .

	

"ெவரி	 ட்!	இப்ப	சம்பந்திச்	சண்ைட	எந்தப்	ெபாஸிஷன்ேல	இ க் ன்
எனக் ச்	ெசால்ல	 மா?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"இேதா,	இம்மீ யட்டா	நான்	ேபாய்ப்	பார்த் ட் 	வந் 	ெசால்ேறன்	ேமடம்	!	"	என்
றிவிட் 	ெவளிேய	 றப்பட்டான்	பஞ் .

	

பஞ் ைவக்	கண்ட ம்	பிள்ைளக் 	மாமா	ஒேரய யாய்க்	 திக்க
ஆரம்பித் விட்டார்.

	



"ஏன்	இப்ப 	அலட் க்கிறீங்க?	என்ன	நடந் விட்ட 	இப்ேபா ?"	என்றான்	பஞ் .

	

"இன் ம்	என்ன	நடக்க ம்?	ெசய்வைதெயல்லாம்	ெசய் விட் ,	என்ன
நடந் விட்ட 	என் 	ேவ 	ேகட்கிறீர்களா?"	என	இைரந்தார்	மாமா.

	

"சாமாவய்யர்!	உமக் ச்	சரியாகக்	கத் வதற் 	எனக் த்	ெதாண்ைட	இல்ைல.
விஷயத்ைதச்	ெசால்லாமல்	கத்தினால்	எப்ப ?"	என்றான்	பஞ் .

	

"ஒேகா!	நான்	கத் கிேறனா?	அவ்வள 	 ரத் க் 	வந் விட்டதா	விஷயம்?
இன் ம்	ெகாஞ்ச	ேநரம்	ேபானால்	 ைரக்கிேறன்	என் 	 டச்	ெசால்வீர்!
ஆகட் ம்,	ஆகட் ம்;	இன்ைறக் ப்	ெபண்ணின்	க த்தில்	தாலி	ஏறி	வி கிறதா
என் 	பார்த் வி கிேறன்"	என் 	க வினார்	பிள்ைளக் 	மாமா.

	

இந்தச்	சமயத்தில்	அய்யாசாமி	அய்யேர	அங் 	வந் 	ேசர்ந்தார்.	அவர்
பிள்ைளயின்	மாமாைவப்	பார்த் ,	"ஒய்!	என்ன	ெசான்னீர்?	என்	ெபண்	கல்யாணம்
நின் வி ம்	என்றா	ெசான்னீர்?	பார்த் 	விடலாேம	அைத ம்தான்.	என்னய்யா
ெசய் 	வி வீர்!	நா ம்	ராத்திரியிலி ந் 	உம்ைம	கவனித் க்	ெகாண் தான்
இ க்கிேறன்.	ேவண் ெமன்ேற	வ ச்.	சண்ைடக் 	இ த் க்
ெகாண் க்கிறீேர!”	என்றார்.	-

	

இதற் ள்	அவ்விரண் 	ேப ம்	சண்ைடயிட் க்	ெகாள்வைத	ேவ க்க	பார்க்கப்
ெப ம் ட்டம்	 விட்ட .	சம்பந்திச்	சண்ைட	 ற்றிவிட்ட 	என்ற	ேசதிையக்
ேகள்விப்பட்ட	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	தன் ைடய	சிேநகிதர்கைள	எல்லாம்	 ட் க்
ெகாண் 	ஓேடா ச்	ெசன்றாள்.

	



சம்பந்தி	வீட் 	மாமா ம்,	அய்யாசாமி	அய்ய ம்	மல் த்தத் க் 	நிற்பவர்கைளப்
ேபால்	சீறிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	-

	

"வாட்	பஞ்ச்!	அங்கிள்	ஸாம்	என்ன	ெசால்கிறார்?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

" ர்த்தம்	நடக்காதாம்.	பார்த் 	வி கிேறன்	ஒ 	ைக	என்கிறார்"	என்றான்
பஞ் .\

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்ல க் 	கவைல	வந் விட்ட .	கல்யாணேம	நின் 	வி ேமா
என் 	அஞ்சினாள்.

	

"சம்பந்திச்	சண்ைடைய	நி த்த	என்ன	ெசய்யலாம்	பஞ்ச்?"	என் 	ேவதைனேயா
விசாரித்தாள்.

	

"ஒன் மில்ைல	ேமடம்!	நீங்க	மாமாைவப்	பார்த் ப்	ேபசிவிட்டால்	ேபா ம்	எல்லாம்
சரியாய்ப்	ேபாய்வி ம்"	என்றான்	பஞ் .

	

உடேன	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	ேகாபமாக	நின் 	ெகாண் ந்த	மாமாவின்	அ கில்
ெசன் 	அவர்	ைககைளக்	 க்கி,	"ெவரி	ஸாரி	மிஸ்டர்	ஸாம்!	ஏேதா	ெதரியாமல்
நடந் 	ேபாச் ,	எக்ஸ்க் ஸ்	மி!	எ ந் 	வாங்க;	 ர்த்தத் க் 	ேநரமாச் "
என்றாள்.

-

அவ்வள தான்;	மாமாவின்	ேகாபம்	மாயமாக	மைறந் விட்ட !	 கத்தில்	அச



வழிய,	"எனக்ெகான் ம்	ேகாபமில்ைல.	இந்தப்	ெபண் கள்	தான்	ப டர்	பால்	என்
ெசால்லிக்	ெகாண் ந்தார்கள்.	அவர்க க்ெகன்ன	ேவைல?"	என்றார்	மாமா.

	

"நீங்கள்	எைத ம்	‘ஹார்ட்’ேல	வச் க்கக்	 டா .	இ 	உங்க	வீட் க்	கல்யாணம்.
எனக் ப்	பிள்ைள	வீ ,	ெபண்	வீ 	இரண் ம்	ஒண் தான்.	வாங்க,	வாங்க...
பஞ்ச்!	மாமா க் 	ஒ 	கார்	ெகாண் 	வரச்	ெசால் !"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.
இைதக்	ேகட்ட ம்	மாமாவின்	உச்சி	 ளிர்ந் 	ேபாயிற் 	உடேன,	"அேட	ராஜா!...

ர்த்தத் க் 	ேநரமாச் .	உம்.	உம்!	 றப்ப "	என் 	மாப்பிள்ைளையத்
ரிதப்ப த்தினார்.

	

ெவளிேய	வந்த	மிஸஸ்	ராக்,	பஞ் ைவப்	பார்த் ,	"வாட்	பஞ்ச்!	ஷம்பந்தி	ஷண்டய்
இவ்வள தானா?"	என் 	ேகட்டாள்.

	

"இவ்வள தான்	ேமடம்!	இப்ப த்தான்	ஒன் மில்லாத	அற்ப	விஷயத் க்ெகல்லாம்
சண்ைட	ேபாட	ஆரம்பித் 	வி வார்கள்.	கல்யாணேம	நின் வி ேமா	என் 	 டத்
ேதான்றிவி ம்.	விசாரிக்கப்	ேபானால்	விஷயம்	ஒன் மி க்கா .	அேநகமாகக்
காப்பியில்தான்	தகராெறல்லாம்	கிளம் வ 	வழக்கம்!"	என்றான்.

	

"அங்கிள்	ஸாம்	ஸீம்ஸ்	 	பி	ெவரி	மிஸ் வஸ்!	இவைர	ெராம்ப	உஷாரா
கவனிச் க்க ம்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"கார்	ெகா ப்பதாகச்	ெசால்லி	விட் ர்கள்	அல்லவா!	அ 	ேபா ம்;	இனி	எல்லாக்
ேகாப ம்	தீர்ந் வி ம்"	என்றான்	பஞ் .

	

மாப்பிள்ைள	ராஜேகாபாலன்	பரேதசிக்	ேகாலம்	 றப்ப வதற் த்	தயாராக	நின்றான்.



	

அங்கிள்	ஸாம்	மிக ம்	உற்சாகத்	ேதா 	 க்	 ைடையப்	பிரித் 	மாப்பிள்ைளயின்
தைலக் 	ேநராகப்	பி த்தார்.	மாப்பிள்ைளத்	ேதாழன்	விசிறிையக்	ெகாண் 	வந்
ராஜாவிடம்	ெகா த்தான்.

	

நாதஸ்வரக்காரர்கள்	 ன்னால்	ெசல்ல,	ஆடவ ம்,	ெபண் ம்	பின்	ெதாடர,
மாப்பிள்ைள	ைம	தீட் ய	விழிக டன்	காசிக் ப்	 றப்பட்டார்.

	

அவர்	 கத்தில்	காணப்பட்ட	ைமப்	 ள்ளிகைளக்	கண்ட	அெமரிக்க	நண்பர்கள்,
‘பிக்	ேமால்ஸ்’	என்றனர்.

	

"ப்ைரட்க் ம்	எங்ேக	ேபாகிறார்?"	என் 	ேகட்டார்	அெமரிக்க	நண்பர்	ஒ வர்.

	

"பனாரஸ்!"	என்றான்	பஞ் .

	

"மாப்பிள்ைளக் 	என்ன	ேகாபம்?	அங்கிள்	ஸாம்	 ண் 	விட் க்	காசிக்
அ ப் கிறாேரா?"	என் 	சந்ேதகப்பட்டனர்	சிலர்.	-

	

"பனாரஸ்	இண் யாவில்	அல்லவா	இ க்கிற .	அவ்வள 	 ரம்	எப்ப ச்	ெசல்லப்
ேபாகிறார்?	விமானத்திேல	ேபாய்	வரட் ேம"	என்றார்	இன்ெனா 	நண்பர்.

	



"மாப்பிள்ைள	பனாரஸ்	ேபானால்	நீங்கள்	கட் க்	ெகாண் ப்ப ேபால	எனக் ம்
ஒ 	 டைவ	வாங்கி	வரச்	ெசால்ல	 மா?"	என் 	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லரிடம்
அவ ைடய	சிேநகிதி	ஒ த்தி	ேகட்டார்.	-

	

ப்ைரட்க்	 ம்	பனாரஸ்	 ர்	ேபாவைதப்	பார்க்க	பல்லாயிரக்கணக்கான	மக்கள்	வழி
ெந கக்	காத்தி ந்தனர்.	பத்திரிைகக்காரர்கள்	மாப்பிள்ைள	ேகாபித் க்
ெகாண் 	ெசல் ம்	காட்சிையப்	படெம த் ப்	ேபாட்

	

"ப்ைரட்க் ம்	ெலப்ட்	பார்	பனாரஸ்!"

"பாத	யாத்ரா	ைலக்	விேனாபாஜி!

அன்வில்லிங்	 	ேமரி	 க் !

எலிச் ேவஷன்	ெவரி	க் மி!

	

என் 	எ தியி ந்தனர்.

	

அந்தச்	ெசய்திையக்	கண்ட	அெமரிக்க	மக்கள்	பரபரப்பைடந் ,	‘ஒ ேவைள
கல்யாணேம	நடக்காமல்	ேபாய்வி ேமா?’	என்ற	கவைலயில்	ஆழ்ந்தனர்.

	

நல்லேவைளயாக	பனாரஸ்	யாத்திைர	ெத க்ேகா யிேலேய	நின் விட்ட !	ஆனால்
அதற் க்	காரணம்	என்ன	என்ப 	அெமரிக்கர்க க் ப்	 ரியவில்ைல.

	



மாப்பிள்ைளயிடம்	ெசன் ,	"ஏன்	தி ம்பி	விட் ர்கள்,	பனாரஸ்	ேபாகவில்ைலயா?"
என் 	ேகட்டனர்.

	

"இல்ைல;	பனாரஸில்	ெவயில்	அதிகமாயி க்கிறதாம்.	ஆைகயால்	அப் றம்தான்
ேபாகப்	ேபாகிறார்"	என் 	பஞ் ேவ	அவர்க க் ப்	பதில்	 றி	அ ப்பிவிட்டான்.

	

பத்திரிைகக்காரர்கள்	உடேன,	"ப்ைரட்க் ம்	கான்ஸ்ல்ஸ்	ஹிஸ்	பனாரஸ்	 ர்!”

" ரட்	இஸ்	ேடக்கிங்	ப்ேளஸ்!”	என் 	ம ப ம்	ஒ 	ெசய்திையப்
பிர ரித்தார்கள்.	அைதக்	கண்ட	பிற 	தான்	அெமரிக்க	மக்களின்	கவைல
நீங்கிற் .	-

	

மாப்பிள்ைள	சம்மர்	ஹ ஸ்	வாசலில்	வந் 	நின்ற ம்	ெபண் கள்	ஆரத்தி	 ற்றிக்
ெகாட் னார்கள்.

	

"ேநரம்	ஆகிற ;	மாைல	மாற்ற	ேவண்டாமா?	மணப்ெபண்ைணக்	 ப்பி ங்ேகா"
என் 	இைரந்தார்	அப் 	சாஸ்திரிகள்.

	

தஞ்சா ரிலி ந் 	ஸ்ெபஷலாகக்	ெகாண் 	வந்தி ந்த	மலர்	மாைலகள்
இரண்ைட ம்	எ த் க்	ெகாண் 	ஓ வந்தான்	பாப்ஜி.

	

இரண் 	மாமன்மார்க ம்	கச்சத்ைத	வரிந் 	கட் க்	ெகாண் ,	ெபண் க் ம்,
பிள்ைளக் ம்	ேதாள்	ெகா க்கத்	தயாராக	நின்றனர்.

	



மாைல	மாற் ம்	ேவ க்ைகையக்	காண,	ெத 	 ம்,	ேஜ	ேஜ	என் 	 ட்டம்
அைல	ேமாதிக்	ெகாண் ந்த .

	

த்தாைட	உ த்தி,	 ச் ,	 	நைககள்	அணிந் 	 ன் வல்	 த்த	 கத் டன்
அழ 	வ வமாக	நின்ற	மணப்ெபண்	 க்மிணிைய,	வசந்தா ம்,	ேலாரிட்டா ம்
ைகபி த் 	வாச க் 	அைழத் 	வந்தனர்.

	

தலில்	ெபண்ணின்	மாமா	மணப்ெபண்ைண	ேதாள்	மீ 	 க்கிக்	ெகா த்தார்.
அ த்தாற்ேபால்	பிள்ைளயின்	மாமா,	"வாடா	ராஜா,	வா!"	என் 	உற்சாகத்ேதா
தித் 	வந் 	மாப்பிள்ைளையத்	 க்கிக்	ெகாண்டார்.	ெடலிவிஷன்

காமிராக்க ம்	ெசய்திப்	படக்	காமிராக்க ம்	 ைலக் 	 ைல	இயங்கிக்
ெகாண் ந்தன.

	

நாதஸ்வரக்காரர்க ம்	பாண் 	வாத்தியக்காரர்க ம்	இங்கிலீஷ்	ேநாட்	வாசிக்கத்
ெதாடங்கினார்கள்.

	

மாமன்மார்கள்	இ வ ம்	நாதஸ்வர	இைசக் 	ஏற்ப	ஆடத்	ெதாடங்கினார்கள்.
பிள்ைளக் 	மாமா	 தித் க்	 தித் 	ஆ னார்.	ெபண் க் 	மாமா	கால்கைள
ன் ம்	பின் மாக	எ த் 	ைவத் 	ஆ னார்.	கைடசியில்	ெபண் ம்

பிள்ைள ம்	ெகாட் 	ேமள	ேகாஷத் டன்	மாைல	மாற்றிக்	ெகாண்டார்கள்.	அந்த
டான்ைஸக்	கண்ட	அெமரிக்க	மக்கள்	ஆனந்தம்	தாங்காமல்	ைக	ெகாட் 	ஆரவாரம்
ெசய்தார்கள்	சிலர்	இரண் 	மாமன்மார்கைள ம்	ைக	 க்கி,	‘ஒண்டர் ல்	டான்ஸ்
ெவரி	 பிகல்ட்	ஆர்ட்!’	என் 	பாராட் 	மகிழ்ந்தனர்.

	

"நி யார்க்கில்	இம்மாதிரி	ஒ 	டான்ஸ்	ெசய்வதற் 	ஒப் க்ெகாள்ள	 மா?"
என் 	ேகட்டார்	நி யார்க்	பிர கர்	ஒ வர்.



	

`	"ெவரி	ஸாரி!	மாஸ்ேகாவில்	நைடெப ம்	சர்வேதச	நாட் ய	விழாவில்	கலந்
ெகாள்வதற்காக	ஏற்கனேவ	ஒப் க்	ெகாண் விட்ேடாம்.	ஆகேவ,	இந்த	இயர்
வ வதற்கில்ைல"	என்றார்	ெபண் க் 	மாமா.

	

பிரஸ்காரர்கள்	ெபண்ணின்	மாமாவிடம்,	"தங்கள்	ெபயர்	என்ன?"	என்
விசாரித்தனர்.

	

"ராமய்யர்"	என்றார்	அவர்.	அ த்தாற்	ேபால்	பிள்ைளயின்	மாமாைவ	அ கி,	" வர்
ேநம்	ப்ளீஸ்"	என் 	ேகட்டனர்.	"சாமாவய்யர்!"	என்றார்	அவர்.	அவ்வள தான்;
அவர்கள்	ெபயைர	அங்கிள்	ஸாம்	அண்ட்	ராம்	என் 	 க்கி	"தி	ேமேரஜ்	டான்ஸ்
ஆப்	ஸாம்	அண்ட்	ராம்"	என் 	பத்திரிைககளில்	ேபாட்ேடா டன்	ெசய்தி ம்
பிர ரித் விட்டார்கள்!

	

அ த்தாற்ேபால்	ஊஞ்சல்	நிகழ்ச்சி	ஆரம்பமாயிற் .	ெபண் ம்,	பிள்ைள ம்
ஊஞ்சலில்	அமர்ந்த ம்,	உள் ர்	நாதஸ்வரக்காரர்	லாலி ம்	ஊஞ்ச ம்	பாட,
ராக்ஃெபல்லர்	மாமி	உள்பட	 மங்கலிகள்	ஏெழட் ப்ேபர்	மஞ்சள்	சிவப் 	நிற	அன்னப்
பி கைள	எ த் க்	ெகாண் 	ஊஞ்சைல	வலமாக	வந் 	நா 	திைசகளி ம்
உ ட் 	விட்டனர்.	இரண் 	 மங்கலிகள்	 த் 	விளக்ைகப்	ெபரிய	ெபரிய	ெவள்ளி
அ க் களில்	ைவத் ப்	 டைவத்	தைலப்பால்	 யப 	 ற்றி	வந்தனர்.	இன் ம்
இரண் 	ேபர்	ெசம்பில்	தண்ணீைர	நிரப்பிக்	ெகாண் 	ஊஞ்சைலச்	 ற்றி ம்
ஊற்றிக்	ெகாண்ேட	ெம வாகச்	 ற்றி	வந்தனர்.

	

மஞ்ச ம்	சிவப் ம்	ெவள்ைள மாக	அன்னப்	பி கைளக்	கண்ட	அெமரிக்க	மக்கள்,
"ஹவ்	 	ேத	ேமக்	தீஸ்	கலர்ட்	ைரஸ்	பால்ஸ்?"	என் 	வியந்தனர்!

	



மணப்	பந்தலில்	 ட்டம்	நிரம்பி	வழிந்த .	அெமரிக்க	மாதர்களில்	பலர்,	 டைவ
அணிந் ,	ெதன்னிந்திய	 மங்கலிகைளப்ேபாலக்	காட்சி	அளித்தனர்.
ராக்ஃெபல்லர்	மாமி	மட் ம்	அைர	மணி	ேநரத் க்ெகல்லாம்	 டைவைய	மாற்றிவிட்
தன ைடய	வழக்கமான	 ரஸ்ைஸ	அணிந் 	ெகாண் விட்டாள்.

	

மணப்	பந்த க் 	அ ேக	ைவத்தி ந்த	ெவள்ளிப்	பாத்திரங்க ம்,	மற்றச்
சீர்வரிைசக ம்	ஒ 	ெபரிய	கண்காட்சி	ேபால்	விளங்கின.

	

ஒமப்	 ைக,	நாதஸ்வர	இைச,	சாஸ்திரிகளின்	மந்திர	ேகாஷம்,	 ப்	 டைவகளின்
சலசலப் ,	ஊ வத்தி,	சந்தனம்,	பழம்,	 ஷ்பம்	ஆகியவற்றின்	கலைவயான	மணம்
இவ்வள ம்	அெமரிக்கர்க க் ப்	ெப ம்	அதிசயத்ைத ம்,	உற்சாகத்ைத ம்
அளித்தன.

இைல	ேபா வதற்கான	ஏற்பா களில்	 ைனந்தி ந்தான்	பஞ் .

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	மணப்பந்தல்	வாசலில்	நின் 	வி ந்தினர்கைள	வரேவற் க்
ெகாண் ந்தாள்.	ஈவினிங்	ரிெஸப்ஷ க் 	வரப்ேபாவதாகச்	ெசால்லியி ந்த
மிஸஸ்	ெகன்ன 	தி ெரன் 	 ர்த்தத் க்ேக	காரில்	வந் 	இறங்கியைதக்
கண்ட	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்ல க் 	ஆனந்தம்	தாங்கவில்ைல.	மிஸஸ்	ெகன்ன ைய
வரேவற் 	உள்ேள	அைழத் ச்	ெசன் 	மணமகன்,	மணமகள்,	பஞ்ச்,	ேகாபாலய்யர்,
அய்யாசாமி,	அங்கிள்	ஸாம்	அண்ட்	ராம்	அைனவைர ம்	அறி கப்ப த்தினாள்.

	

ைவதிகச்	சடங் கள்	யா ம்	 ந்த ம்	சரியாகப்	பத் 	மணிக் 	மணப்ெபண்
அரக் 	வர்ண	 ைறச்	ேசைலைய	உ த்தி	வந் ,	தன்	தந்ைதயின்	ம 	மீ
அமர்ந்தாள்.	ெகட் 	ேமளம்	 ழங்க,	சாஸ்திரிகள்	‘மாங்கல்யம்	தந் நா	ேநந’	என்ற
மங்கள	 ேலாகத்ைதச்	ெசால்ல,	மணமகன்	சிரஞ்சீவி	ராஜேகாபாலன்
ெசளபாக்கியவதி	 க்மிணியின்	க த்தில்	தாலிையக்	கட் 	 த்தான்.

	



அைனவ ம்	அட்சைதகைள	மணமக்கள்	மீ 	ேபாட் 	ஆசீர்வாதம்	ெசய்தார்கள்.
ெவ 	ேநரமாக	இைடவிடாமல்	 ழங்கிக்	ெகாண் ந்த	ெகட் 	ேமளம்
ஒ விதமாக	அடங்கியேபா 	பந்தலில்	 யி ந்த	மக்களின்	 க் ரல்	ேமேலாங்கி
ஒலித்த .	-

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	ஒ 	ெப ச் 	விட்டப ேய,	"ைம	காட்!	தாலி	கட் 	 ந்த .
இப்ேபா தான்	எனக் 	நிம்மதி	ஆயிற் .	ெசளத்	இண் யன்	ேமேரஜ்	என்ப
சாதாரண	விஷயமில்ைல.	‘கல்யாணம்	ெசய் 	பார்’	என் 	டமிலில்
ெசால் வாங்கேள,	‘நல்ல	ப்ராவர்ப்’	அ ”	என்றாள்	தன்	கணவரிடம்.

	

ர்த்தத்திற் 	வந்தி ந்த	பிர கர்க ம்,	சீமாட் க ம்	ஒவ்ெவா வராக	வந்
ராக்ஃெபல்லர்	தம்பதியரிடம்	விைட	ெபற் க்	ெகாண்டனர்.	பாப்ஜி ம்,	லல்லி ம்
வாசலில்	நின்ற	வண்ணம்	வந்தவர்க க்ெகல்லாம்	தாம் ல ம்,	ேதங்கா ம்
அடங்கிய	பிளாஸ் க்	ைபகைள	வழங்கிக்	ெகாண் ந்தனர்.

	

"ேமடம்!	இைல	ேபாடலாமா?"	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	வந்தான்	பஞ் .

	

"ஒ	எஸ்.	அெமரிக்கன்	பிரண்ட்ஸுக்ெகல்லாம்	ஆஸ்	 ஷ்வல்	ஸபேரட்	பந்திதான்"
என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

கல்யாண	வி ந்ைத	அெமரிக்க	நண்பர்கள்	மிக ம்	வி ம்பிச்	சாப்பிட்டார்கள்.
அன்ைறய	வி ந் க் ச்	 மார்	ஐயாயிரம்	அெமரிக்கர்கள்	வந்தி ந்தார்கள்.
வி ந்தில்	பரிமாறப்பட்ட	ஜாங்கிரிைய ம்,	வ மாங்காைய ம்	ைகயில்	எ த்
அதிசயத் டன்	தி ப்பித்	தி ப்பிப்.	பார்த் க்	ெகாண் ந்தனர்.	அவர்க க்
அைவ	ெப ம்	 திராக	இ ந்தன.	ஒ வர்	ஜாங்கிரிையக்	ைகயில்	எ த் ,	அதற்
ஆரம்பம்	எ ,	 	எ 	என் 	ெதரியாமல்	விழித் க்	ெகாண் ந்தார்.	இன் ம்
சிலர்,	சிக்கலான	ஜாங்கிரிப்	பின்னைலப்	பார்த் விட் ,	"ெவரி	காம்ப்ளிேகடட்	ஸ்வீட்



!”என்றனர்.

	

‘ஆரம்பம்	ெதரிந் விட்டால்	 ைவக்	கண் பி த் 	வி ேவன்’	என்றார்	ஒ வர்.
‘ 	ெதரிந் விட்டால்	நான்	ஆரம்பத்ைதக்	கண் பி த் 	வி ேவன்’	என்றார்

இன்ெனா வர்.	ஆரம்பம்	ெதரியாததால்	பல	ேபர்	ஜாங்கிரிைய	எந்த	இடத்தில்
சாப்பிட	ஆரம்பிப்ப 	என் 	சாப்பிடாமேலேய	விட் 	விட்டார்கள்.	இன்ெனா வர்
ஜாங்கிரி	இைழையப்	பாதியில்	கத்தரித் 	அைதக்	கயி 	ேபால்	நீளமாகச்	ெசய்
அதன்	ெமாத்த	நீளம்	எவ்வள 	என்பைதக்	கண் பி க்க	வி ம்பினார்.

	

பலர்	வ 	மாங்காையக்	க க்கத்	ெதரியாமல்	விரைலக்	க த் க்ெகாண் 	"ஆ|	ஆ
ஆ!"	என் 	அலறினர்.	பற்க க்கிைடயில்	விரல்கள்	அகப்பட் க்	ெகாண்டதால்
காயம்	ஏற்படேவ,	விரல்கைளச்	 ற்றி	பிளாஸ்திரி	ேபாட் க்	ெகாண்டார்கள்.

	

அைதக்	கண்ட	ஹாரிஹாப்ஸ்,	"ராத்திரி	 ன்ன க் 	வ 	மாங்காய்	பரிமா ம்ேபா
ஒவ்ெவா வர்	பக்கத்தி ம்	ஒவ்ெவா 	‘பஸ்ட்	எய்ட்	பாக்ஸ்’	ைவத் விட	ேவண் ம்”
என் 	ெசால்லிவிட் ப்	ேபானார்.

	

ைக	விரல்களில்	கட் ப்	ேபாட் க்	ெகாண் ந்த	அெமரிக்க	நண்பர்கள்	ஒ வைர
ஒ வர்	சந்தித் க்	ெகாண்டேபா ,	"ஒ!	வ மாங்காய்	சாப்பிட் ர்களா?"	என்
ேகலியாக	விசாரித் க்	ெகாண்டனர்.

	

வ மாங்காய்	சாப்பிட் க்	ைக	விரல்களில்	கட் ப்	ேபாட் க்	ெகாண்டவர்களின்
எண்ணிக்ைக	பத்திரிைககளில்	ெவளியாயின.	-

	



இன் ம்	சரியாக	எண்ணி	 யவில்ைல	என் ம்,	இர 	வி ந்தின்ேபா 	ேம ம்
பல	காஷவாலி கள்	ஏற்படலாெமன் ம்	தகவல்	ெகா க்கப்பட் ந்த .

	

விரலில்	 ணி	 ற்றிக்	ெகாண் 	நின்ற	தவில்	வித்வான்கைளக்	கண்ட	அெமரிக்கர்
சிலர்,	"ஐேயா	பாவம்!	இவர்க க் ம்	வ மாங்காய்	சாப்பிடத்	ெதரியவில்ைல
ேபாலி க்கிற "	என் 	ெசால்லி	அ தாபப்பட்டனர்.

	

"மிஸ்டர்	பஞ்ச்	நாரிக் வாெஸல்லாம்	சாப்பிட்டாச்சா?	 தல்ேல	அவங்கைளச்
சாப்பிடச்	ெசால் !"	என் 	ெசால்லிக்	ெகாண்ேட	வந்தாள்!”	மிஸஸ்	ராக்,

	

"அவர்கைளத்	தான்	ேத க்	ெகாண் க்கிேறன்.	ஒ த்தைரக்	 டக்
காணவில்ைல"	என்றான்	பஞ் .

	

"அவர்கள்	வாஷிங்டன்	வீதிகளிேல	ஊசி	விற் க்	ெகாண் க்கிறார்களாம்"
என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

சம்மர்	ஹ ஸி ம்	,	டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸி ம்	சாப்பாட் ப்	பந்திகள்	நடந்த
நடந்தப ேய	இ ந்தன.

	

பஞ் 	மிக ம்	கைளத் ப்	ேபாயி ந்தான்.

	

"பஞ் 	அண்ணா	நீங்க	சாப்பிடேவ	இல்ைலேய!	இைல	ேபாடட் மா?"	என்
விசாரித்தார்	ெஹட்	 க்	ைவத்தா.



	

"எனக் 	ஒன் ேம	ேவண்டாம்.	ஒ 	டம்ளர்	ேமார்	மட் ம்	ெகா ;	அ 	ேபா ம்.
எங்காவ 	ஒ 	 ண்ைடக்	கீேழ	ேபாட் 	 டங்கிப்	ப த் க்	ெகாண்டால்	ேதவைல
ேபாலி க்கிற "	என்றான்	பஞ் .

"பஸ்ட்	க்ளாஸ்	பன்னீர்	ரசம்	அண்ணா	இன்ைறக் !	ரசம்	மட் ம்	ெகாஞ்சம்
சாப்பி ங்ேகா.	அப் றம்	பாதம்	கீர்	த கிேறன்"	என்றான்	ைவத்தா.

"சரி,	ரசம்	மட் ம்	ெகாண் 	வா"	என்றான்	பஞ் .

	

===============

	

	

	



����������	11.	��

	

ைவதிக	ேகாஷ் யினர்	‘ராக்	க்ரீக்	பார்க்’ைக	ேநாக்கி	அணி	அணியாகப்
பைடெய த் க்	ெகாண் ந்தனர்.	உண்ட	மயக்கத் டன்	நடந் 	ெகாண் ந்த
கனபா கள்	ஒ வர்,	"என்ன	இ ந்தா ம்	நம்	தஞ்சா ர்	ைஸைடப்	ேபால்	ஆகா .
இந்த	வாஷிங்டனில்	ெபரிய	ெபரிய	கட்டடங்களாகத்தான்	கட்
ைவத்தி க்கிறார்கள்.	என்ன	பிரேயாசனம்?	எந்த	வீட் லாவ 	ஒ 	திண்ைண
உண்டா,	சாப்பிட்ட ம்	ப ப்பதற் ?"	என் 	 ைறப்பட்டார்.

	

"ஒய்	!	‘ராக்	க்ரீக்	பார்க்’	கிேல	வந் 	பா ம்.	 ெவன் 	காற் 	வீ ம்.	எங்ேக
பார்த்தா ம்	ெபஞ் கள்	ேபாட் க் ம்"	என் 	 றினார்	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்.

	

அவ்வள 	ேப ம்	ஆங்காங்ேக	மரத்த களில்	 ம்பல்	 ம்பலாக	உட்கார்ந் ,
கல்யாண	விமரிைசகைளப்	பற்றிய	சர்ச்ைசயில்	ஈ பட்டனர்.	.

	

"அடாடா	மிஸ்ஸ்	ராக்ஃெபல்ல க் த்தான்	என்ன	மன !	என்ன	மன !"	என்
கழ்ந்தார்	ஒ வர்.

	

"ெபண் க் ம்,	மாப்பிள்ைளக் ம்	தனித்தனியாக	இரண் 	கார்	‘ப்ரஸண்ட்’
பண்ணியி க்காளாேம!"	என்றார்	இன்ெனா வர்.

	

"ஆசீர்வாதத்தின்ேபா 	வந் 	 விந்த	‘ப்ரஸண்ட் ’கைளப்	பார்த்தீரா?	எத்தைன
ரிஸ்ட்	வாட்ச்!	எவ்வள 	ெவள்ளிப்	பாத்திரம்?	எத்தைன	 ரான்ஸிஸ்டர்!"	என்



வர்ணித்தார்	மற்ெறா 	சாஸ்திரிகள்.

	

"உம்;	நமக்ெகல்லாம்	என்ன	ெசய்யப்	ேபாகிறாளாம்?”	என் 	கவைலேயா
விசாரித்தார்	ேவெறா வர்.

	

"தைலக் 	 	டாலர் 	ேபசிக்கிறா?"	என்றார்	கனபா கள்.

	

"ைகக் 	ஒ 	ரிஸ்ட்	வாட்ச்	இல்ைலயா?”	என் 	ேகட்டார்	மற்ெறா வர்.

	

`	"காட்டன்	லார்	மன 	ைவத்தால்	எல்லாம்	நடக் ம்”என்றார்	இன்ெனா வர்.

	

"மயிலாப் ர்	சாஸ்திரிகேள!	ஒ 	ர ண் 	‘த்ரீ	நாட்ேபார்’	ேபா ேவாமா?"	என்
ேகட்டார்	மாம்பலம்	கனபா கள்.

	

"அ க் 	 ன்னாேல	ஒ 	ர ண் 	ெவற்றிைலச்	சீவைலப்	ேபாடலாம்!"	என்றார்
தி வல்லிக்ேகணி	தீட்சிதர்.

	

"இ 	வாஷிங்டன்	நகரம்.	தி வல்லிக்ேகணி	இல்ைல.	கண்ட	இடத்திேல	 ப்பக்
டா "	என்றார்	மாம்பலம்	கனபா கள்.

	



சம்மர்	ஹ ஸில்,	ெபண் கள்	அலங்காரத்தில்	ஈ பட் ந்தனர்.	-	.

	

"மணி	 ன்றாகிறேத,	நலங் க் 	ேநரமாகல்ைலயா?"	என் 	ெபா வாக	இைரந்
ெகாண்ேட	ேபானார்	அய்யாசாமி	ஐயர்.

	

"இன் ம்	ப்ேளன்	வரவில்ைலயாம்.	 ஷ்பத் க்காகக்	காத்தி க்கிேறாம்!"	என்றாள்
அத்ைத.

	

"ஷம்பந்தி	வீட் க் 	 பன்	காப்பி	அ ப்பியாச்சா?	 க் !	நீ	 ரஸ்
பண்ணிக்கிட்டயா?"	என் 	ேகட் க்	ெகாண்ேட	வந்தாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"எல்லாம்	ஆயிட் 	ேமடம்!	 	வந்த ம்	நலங் 	ஆரம்பிக்க	ேவண் ய தான்"
என்றான்	பாப்ஜி.

	

"பாப்ஜி,	ஈவினிங்	ரிெஸப்ஷன்	அேரஞ்ச்ெமண்ெடல்லாம்	எந்த	மட் ல்	இ க் ?
எத்தைன	மணிக் க்	கச்ேசரி?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"ெகாஞ்சம்	ேலட்டாகத்தான்	ஆரம்பிக்க	ேவண் யி க் ம்,	ேமடம்!"

	

"ஏன்?”

	



"பால்காட்	மணி	ஐயர்	ப்ேளன்ேல	வந்ததாேல,	ப்ேளன்	சத்தம்	அவர்	காதிேலேய
இ க்காம்.	அதனாேல	 தி	ேசர்ப்பதற் க்	ெகாஞ்சம்	சிரமப்ப மாம்.	ெகாஞ்ச
ேநரம்	ேபானால்	சரியாகிவி ெமன் 	ெசால்கிறார்”	என்றான்	பாப்ஜி.

	

"பரவாயில்ைல;	கர்னா க்	மி ஸிக்னா	 திதான்	ெராம்ப	 க்கியம்"	என்றாள்
மிஸஸ்	ராக்.

	

"உங்க க் 	மி ஸிக்	 ட	வ மா,	ேமடம்?"

	

"ஒ	எஸ்.	பியாேனா	வாசிக்கற தான்	எனக் 	பாஸ்	ைடம்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

ஆழ்ந்த	உறக்கத்தில்	அ ந்திக்	கிடந்த	பஞ் ைவ	ெமல்லிய	கரம்	ஒன் 	தீண்
எ ப்பிய .	 ய	உணர் 	ெபற்ற	பஞ் 	கண்	விழித் ப்	பார்த்தேபா ,	ைகயில்	:
காப்பி டன்	நின் 	ெகாண் ந்த	லல்லி,	ேமாகினி	வ வமாகக்	காட்சி	அளித்தாள்.
அவளிடமி ந் 	காப்பிையக்	ைகயில்	வாங்கிக்	ெகாண்ட	பஞ் 	‘தாங்க்ஸ்’என்றான்
சிரித் க்	ெகாண்ேட.

	

"எல்ேலா ம்	நலங் க் 	ெர யாயிட்டாங்க...	என்றாள்	லல்லி.

	

"இேதா,	ஒன்	மினிட்"	என் 	 றிவிட் 	எ ந்தான்	பஞ் .

	

பந்தலில்	ெபரிய	ெபரிய	பவானி	ஜமக்காளங்கைள	விரித் ,	நலங் க் 	ேவண் ய
ஏற்பா கைளக்	கவனித் க்	ெகாண் ந்தான்	பாப்ஜி.



	

ஷ்பங்கள்	வந்த ம்,	டம்பர்ட்டன்	ஓக்ஸிலி ந் 	மாப்பிள்ைளைய	ேமளதாளத் டன்
அைழத் 	வந்தனர்.	நலங் 	ஆரம்பமாயிற் .	இதற் ள்	பந்தலில்	 ளி
இடமில்லாதப ,	அெமரிக்கப்	ெபண்மணிக ம்,	ராக்ஃெபல்லர்	உறவினர்க ம்

விட்டார்கள்.	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்,	ேகதரின்,	ேலாரிட்டா	 வ ம்	பட் ப்	 டைவ
உ த்தி,	நலங் ப்	பாய்க க் ப்	பக்கத்தில்	உட்கார்ந் 	ெகாண்டனர்.	 ட்டம்
நலங் க்	காட்சிையக்	காண	மி ந்த	ஆவ டன்	காத் க்	ெகாண் ந்த .

	

தலில்	மாப்பிள்ைள	ராஜா	மைணயில்	அமர்ந்தான்.	சற் 	ேநரத் க்ெகல்லாம்
மணப்ெபண்	 க்மிணி	அவன்	எதிரில்	நாணத் டன்	வந் 	நின்றாள்.

	

"நாயனக்காரர்	ெர யா?"	என் 	ேகட்டார்	அம்மாஞ்சி.	நாதஸ்வரக்காரர்	‘பீபீ!’	என்
சீவாளிைய	எ த் 	ஊதி,	தாம்	இ ப்பைத	அறிவித் க்	ெகாண்டார்.

	

" க் 	 தலில்	ஒ 	பாட் ப்	பா 	விட் 	மாப்பிள்ைளக் ச்	சந்தனம்	 "	என்
ெசால்லிக்	ெகா த்தாள்	ெபண் க் 	மாமி.	பந்தலில்	ேகலி ம்	சிரிப் மாக
அமர்க்களப்பட்ட !	-

	

ெகௗரி	கல்யாணம்	ைவேபாகேம	……!

	

"ைஸலன்ஸ்!"	என்றார்	அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்.

	

"நலங்கிட	ராரா...	ராஜேகாபாலா...	"	என் 	 க் 	பா யேபா 	அத்தைன	ேப ம்
உற்சாகத் டன்	பலமாகச்	சிரித்தார்கள்.	அெமரிக்கர்க க் 	அந்தப்	பாட் ன்



அர்த்தம்	விளங்கவில்ைல.	ஆனால்,	அவர்க ம்	மற்றவர்க டன்	ேசர்ந் 	ெகாண்
சிரித்தார்கள்.

	

"ராஜேகாபாலா"	என் 	தன்	கணவன்	ெபயைரச்	ெசால்லிப்	பா விட்ட	 க்மிணிக்
அப்ேபா தான்	தன் ைடய	தவ 	 ரிந்த .	சட்ெடன் 	ெவட்கம்	 ழ்ந்
ெகாள்ளேவ,	நாக்ைகக்	க த் க்	ெகாண் 	ெமளனமாகிவிட்டாள்.

	

"எ க் 	எல்ேலா ம்	சிரிக்கிறீங்க?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸ்ஸ்	ராக்.	.

	

" க் 	தன்	ஹஸ்ெபண்ட்	ேபைரச்	ெசால்லிவிட்டாள்;	அதற் த்தான்	சிரிக்கிேறாம்!"
என்றாள்	ேலாசனா.

	

" க் வின்	ஹஸ்ெபண்ட்	ேநம்	அவ்வள 	ஹ் மரஸ்ஸா?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்
ராக்.

	

"இண் யன்	ேல ஸ்	தங்கள்	ஹஸ்ெபண்ட்	ேபைரச்	ெசால்லக்	 டா "	என்றாள்
ேலாசனா.

	

"ெசான்னால்	என்ன?	ெராம்ப	ேவ க்ைகயாயி க் ேத,	உங்கள்	கஸ்ட்டம்ஸ்!"
என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

" க் 	பாேடண் !...	என்ன	ெவட்கம்?"	எனறாள்	அத்ைத.	"	.



	

"அத்ைத,	எனக் ப்	பாட்ேட	மறந் 	ேபாச் !"	என் 	 றி	விட்டாள்	 க் .

	

"நான்	பா கிேறன்"	என் 	 றிவிட்	 	ேலாசனா	பாடத்	ெதாடங்கினாள்.

	

"நலங்கிட	ராரா	ராஜேகாபாலா

என்னி	ெஜன்ம ெலத்தி	நின்ேன	ேகாரி	உன் ரா"

	

என் 	அவள்	சிந் ைபரவியில்	பா 	 த்த ம்	உள் ர்	நாதஸ்வரக்காரர்	தவில்
வாத்தியத்தின்	 ைணயின்றி	அந்தப்	பாட்ைட,	அேத	ராகத்தில்,	அப்ப ேய	தன்
ழலில்	ைநயாண் 	ெசய்தார்!	அைதக்	ேகட் ,	பந்தேல	பிய்த் க்	ெகாண்

ேபா ம்	ப யாகச்	சிரித் க்	 கலித்தனர்	 ற்றியி ந்த	ெபண்மணிகள்.

	

அ த்தாற்ேபால்	 க் 	தன்	கணவனின்	காலில்	மஞ்சைள	எ த் ப்	 சி
நலங்கினால்	அழகாக	வரிகள்	ேபாட் 	 த்தாள்.

	

"ராஜா!	இப்ேபா 	உன்	டர்ன்’டா...உம்!"	என் 	 ண் னான்	மாப்பிள்ைளத்	ேதாழன்.

	

உடேன	ராஜா,	தன்	மைனவி	 க் வின்	பாதங்களில்	மஞ்சைளப்	 சி	ெசம்பஞ்சால்
கீற் கைளக்	கண்டப 	இ த் 	 த்தான்.	.

	



பின்னர்,	ெபண் ம்	மாப்பிள்ைள ம்	 ட்ட	அப்பளங்கைளத்	தங்கள்	இ
ைககளி ம்	எ த் க்	ெகாண் 	ஒ வ க்	ெகா வர்	 ற்றி	‘பட்பட்’	ெடன் 	ேமாதி
உைடத்தார்கள்.	அந்தக்	காட்சிைய	ஆங்காங்ேக	தத்தம்	இல்லங்களில்
ெடலிவிஷனில்	கண் 	களித் க்	ெகாண் ந்த	அெமரிக்க	மக்கள்	"அடாடா!
அப்பளங்கைள	வீணாக	உைடத் 	ெநா க்கி	விட்டார்கேள!”	என் 	வ த்தத் டன்
ள்	ெகாட் னர்.	-

	

கைடசியில்,	மாப்பிள்ைள ம்,	மணப்ெபண் ம்	ேதங்காைய	உ ட் ப்	பந்தா ம்
படலம்	ஆரம்பமாயிற் .	ேதாழிகளின்	வி ப்பப்ப 	 க் 	ேதங்காைய	உ ட்டாமல்
ெகட் யாகப்	பி த் 	ைவத் க்	ெகாண்டாள்.	ராஜா	அந்தக்	காைய	அவள்
ைககளிலி ந் 	ெவ க்ெகன் 	இ த் க்	ெகாள்ள	 யற்சி	ெசய் ம்	 யாமல்
ேபாகேவ,	எல்ேலா ம்	ைக	தட் 	நைகத்தனர்.	கைடசியில்	 க் 	ஏமாந்தி ந்த
ேவைளயில்	ேதங்காையப்	பறித் க்	ெகாண் விட்டான்	அவன்.	அைதக்	கண்ட
ேதாழியர்கள்	ராஜாைவப்	பார்த் ,	‘இ 	ெபரிய	ஆண்	பிள்ைளத்தனேமா?	அ
க் 	ேதங்காைய	நீ	இ த் க்	ெகாள்ள !’	என்றனர்.

"ஒ 	ேதங்காைய	ைவத் க்	ெகாண் 	எதற்காக	சண்ைட	ேபா கிறார்கள்?
ஆ க்ெகா 	ேதங்காைய	ெகா த் 	விடலாேம!"	என்றாள்	அெமரிக்க	மா
ஒ த்தி.

	

கைடசியில்,	அத்ைத ம்	மாமி ம்	வந் 	ஆரத்தி	 ற்றிக்	ெகாட் ய ம்	நலங்
ைவபவம்	 ற்ற .

	

சரியாக	ஆ 	மணிக் 	ரிெஸப்ஷன்	ஆரம்பமாயிற் .	சங்கீத	வித்வான்கைள	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்ல க் 	அறி கப்ப த்தி	ைவத்தான்	பஞ் .	பிள்ைளக் த்
தகப்பனாரான	லால் 	ேகாபாலய்யர்	‘வயலின்	வித்வான்	எங்க	ஊர்
பிள்ைளயாண்டான்’	என் 	ெப ைமேயா 	ெசால்லிக்	ெகாண்டார்.	-	-

	

"மி தங்க	வித்வான்	எங்க	ஊர்,	பால்காட்!"	என் 	ெசால்லிச்	சிரித்தாள்	லல்லி.



	

"ெசாந்த	ஊர்	அபிமானத்ைதப்	பா ங்கேளன்"	என்றான்	பஞ் .

	

"எங்க	ஊர்	ஆசாமி	இங்ேக	யா ம்	இல்ைலயா?"	என் 	 ற் 	 ற் ம்	பார்த்தப ேய
ேகட் 	விட் ச்	சிரித்தார்	அரியக் .

	

"கச்ேசரி	 ந்த ம்	இர 	 ன்ன க் 	எல்லா ம்	இ ந் 	சாப்பிட் 	விட் ப்	ேபாக
ேவண் ம்"	என் 	உபசரித்தாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.

	

இன்ெனா 	பக்கத்தில்	 	பார்ட் 	நடந் 	ெகாண் ந்த .	ஏதாவ 	 ைமயாகச்
ெசய்ய	ேவண் ம்	என்பதற்காக,	ெதான்ைனயில்	ஐஸ்	க்ரீம்	ைவத் க்
ெகா ப்பதற் 	ஏற்பா 	ெசய்தி ந்தான்	பாப்ஜி!.

	

மாப்பிள்ைள ம்,	மணப்ெபண் ம்	ேசாபாவில்	அமர்ந் 	கச்ேசரிைய	ரசித் க்
ெகாண் ந்தனர்.	பாதிக்	கச்ேசரியில்	அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்	வந் 	மணமக்கைள
அைழத்தார்.

	

"எ க் 	அவங்கைள	 ஸ்டர்ப்	பண்றீங்க?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"ப்ைர ம்,	ப்ைரட்க் ம்	அ ந்ததி	பார்க்க ம்!"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	



"அ ந்ததின்னா?"

	

"அ ந்ததின்னா,	அ 	ஒ 	ஸ்டார்!"

	

"ஸ்டாரா?	ஸ்டார்ெஸல்லாம்தான்	‘ ரட்’	 ஞ்ச ேம	ேபாயிட்டாங்கேள!"
என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"ஸினிமா	ஸ்டார்	இல்ைல,	ேமடம்	!ஆகாசத்திேல	உள்ள	அ ந்ததி	ஸ்டார்!”	என்றார்
அம்மாஞ்சி.	-

	

"அப்ப யா	ெடலஸ்ேகாப்	வரவைழக்கட் மா?"	என் 	ேகட்டாள்	தி மதி	ராக்.	.	-

	

"அெதல்லாம்	ேவண்டாம்;	ஆகாசத்திேல	அ ந்ததி	நட்சத்திரம்	இ க் மிடம்
எனக் த்	ெதரி ம்..."	என்றார்	அம்மாஞ்சி.	-

	

"ஆமாம்;	நீங்கதான்	ஸயண் ஸ்ட்	அம்மாஞ்சியாச்ேச!"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்
சிரித் க்	ெகாண் .

	

கல்யாணத் க் 	வந்தவர்கள்	எல்ேலா ம்	அன் 	மாைலயில்	மஞ்சள்	நீரா
மகிழ்ந்தனர்.	மஞ்சள்	நீைர	ஒ வர்	மீ 	ஒ வர்	வீசிக்	ெகாண் ந்தைதக்	கண்ட
மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்,	"ஏன்	இப்ப 	ெயல்ேலா	வாட்டைர	ேவஸ்ட்	பண்றீங்க?"	என்
ேகட்டாள்.



	

"கல்யாணத் க் 	வந் 	ேபாகிறவர்க க் 	இப்ப 	ஒ 	அைடயாளம்	ெசய்
அ ப் வ 	எங்கள்	வழக்கம்.	இவர்கள்	 ணியில்	உள்ள	மஞ்சள்	கைறையப்
பார்க்கிறேபா 	"கல்யாணத் க் ப்	ேபாய்	வந்தவர்கள்’	என் 	மற்றவர்கள்	 ரிந்
ெகாள்வார்கள்"	என்றான்	பஞ் .	-

	

"இந்தத்	 ணிகைளப்	பார்க்கிறேபா 	எனக் 	‘ப்ளீ ங்	ெமட்ராஸ்’	ஞாபகம்தான்
வ கிற "	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

அன் 	இரேவ	பாதிப்	ேப க் 	ேமல்	ஊ க் த்	தி ம்பிச்	ெசன் விட்டதால்,
கல்யாண	வீ 	கைள ம்	கலகலப் ம்	இழந் 	காணப்பட்ட .

	

"காைலயில்	கிரகப்பிரேவசம்	ஆன ம்,	சம்பந்தி	வீட் ல்	நமக்ெகல்லாம்	எதிர்
வி ந் 	நடக் ம்.	அ 	 ந்த ம்	நாைளக் 	ஈவினிங்	ைடடல்	ேபஸினில்	பாலிைக
விட ம்.	அப் றம்	நாங்க ம்	 றப்பட	ேவண் ய தான்"	என்றான்	பாப்ஜி.

	

"எதிர்	வி ந் 	என்றால்	அ 	என்ன?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸ்ஸ்	ராக்.	-

	

‘ஆப்ேபாஸிட்	 ன்னர்!’	என் 	தமக் த்	ெதரிந்த	ஆங்கிலத்தில்	அைத	ெமாழி
ெபயர்த்தார்	அம்மாஞ்சி.

	

"அத்ேதா 	ேமேரஜ்	கம்ப்ளீட்	ஆயி மா?	..

	



"அப் றம்	சாந்தி	கல்யாணம்	இ க் "	என்றார்	அம்மாஞ்சி	வாத்தியார்.

	

"வாட்!	வாட்!	சாந்தியா?	அ 	யார்	அ ?	 க் 	கல்யாணம்	ஒண்ேண	ேபா ம்.
ேவேற	யார்	கல்யாண ம்	இப்ப	ேவண்டாம்!"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.	r

	

க்ேகாண	வ வமாகக்	ேகா 	வைரந் 	அந்தக்	ேகாணங்களில்	 ன்
ைனகளி ம்	 ன் 	 ள்ளிகள்	ைவத்தால்	எப்ப 	இ க் ம்?	லிங்கன்	மண்டபம்,

ெஜபர்ஸன்	ெமேமாரியல்,	வாஷிங்டன்	ஸ் பி	ஆகிய	 ன் ம்	அம்மாதிரி
அைமப்பில்தான்	ஒன்ைற	ஒன் 	பார்த் க்	ெகாண் 	நின்றன.	-

	

இந்த	 ப்ெப ம்	ஞாபகச்	சின்னங்க க் 	ந வில்	அைமந்தி ப்ப தான்	ைடடல்
ேபஸின்!	வாஷிங்டன்	நகரிேலேய	இயற்ைக ம்,	ெசயற்ைக ம்	ைகேகாத் க்	களி
நடம்	 ரி ம்	அழ மிக்க	 ழ்நிைல	இ .

	

ைடடல்	ேபஸிைனச்	 ற்றி ம்	வரிைசயாக	நிற் ம்	ெசர்ரி	மரங்கள்	வசந்த	காலத்தில்
ஷ்பங்களாகப்	 ரித் ச்	சிரிக் ம்	நாட்களில்,	ஆண்,	ெபண்	ேஜா கள்	அந்தத்
தடாகத்ைதச்	 ற்றி ம்	உல்லாசமாக	உலாவிக்	ெகாண் ப்பார்கள்.	நில 	இல்லாத
நாட்களில்,	உயரத்தி ள்ள	ஸர்ச்	ைலட் கள்	அந்தப்	 க்களின்	மீ 	ஒளி
ெவள்ளத்ைத	வீசிப்	பாய்ச் ம்ேபா 	அந்த	இடம்	கண்ெகாள்ளாக்	காட்சியாகத்
திக ம்.

	

ெஜபர்ஸன்	மண்டபத் க்	ெகதிரில்	ைடடல்	ேபஸின்	ப த் ைறயில்தான்	பாலிைக
வி வெதன	 	ெசய்யப்பட் ந்த .	தி மண	ேகாஷ் யினர்,	தங்கள்
கார்கைள	அங்ேக	ெகாண் 	ேபாய்	நி த்தினார்கள்.

	



ைடடல்	ேபஸி ம்	ெசர்ரி	மரங்க ம்	நிலெவாளிையக்	 த் விட் ப்	ேபாைதயில்
மயங்கிக்	கிடந்தன.	எல்ேலா ம்	பாலிைகக்	கிண்ணங்க டன்	காைர	விட்
இறங்கித்	தடாகத்தின்	கைரயில்	ேபாய்	நின்றார்கள்.

	

க் ம்,	ராஜேகாபால ம்	ெவள்ளிக்	கம்பிகளாக	 ைளவிட் ந்த	இளம்
பாலிைகப்	பயிர்கைளத்	தண்ணிரில்	மிதக்க	விட்டனர்.

	

எங்கி ந்ேதா	ேவகமாகப்	பாய்ந் 	வந்த	மீன்	 ட்டம்	ஒன் 	அவற்ைறக்	ெகாத்திக்
ெகாண் 	ேபாயிற் .

	

"	‘லார்ஜ்-ெமளத்	பாஸ்!	’	என்ற	இந்த	வைக	மீன்கள்	இங்ேக	அதிகம்!"	என்றாள்
மிஸஸ்	ராக்.

	

பாலிைக	வி ம்	சடங் 	ெவ 	சீக்கிரேம	 ந் விட்ட .	ஆனா ம்	ஒ வ க் ம்
அந்த	இடத்ைதவிட் ப்	ேபாகேவ	மனம்	இல்ைல.

	

`	"எல்ேலா ம்	இப்ப ப்	 ல்	தைரயில்	சற் 	ேநரம்	உட்கார்ந் 	தமாஷாகப்	ேபசிக்
ெகாண் க்கலாேம!"	என்ற	ேயாசைனைய	ெவளியிட்டாள்	மிஸஸ்	 ர்த்தி.

	

"ெவரி	 ட்	ஐ யா	ேதாைச ம்	 ளிேயாதைர ம்	ெசய் 	ெகாண்
வந்தி க்கிறார்கள்.	அைத ம்	இங்ேகேய	‘பிக்னிக்’	மாதிரி	சாப்பிட் விட் ப்	ேபாய்
விடலாம்”	என்றார்	அய்யாசாமி.

	



"எ ங்கள்	அைத"	என்றார்	மாமா.

	

அத்ைத ம்,	பாட் ம்	ஆ க் 	இரண் 	ேதாைச ம்,	ெகாஞ்சம்	 ளிேயாதைர ம்
எ த் 	ைவத்தார்கள்.

	

"மிளகாய்ப்ெபா 	இ க்கா?"	என் 	நாக்கில்	ஜலம்	ஊறக்	ேகட்டார்	 ர்த்தி.

	

சாப்பிட் 	 ந்த ம்	சற் 	ேநரம்	எல்ேலா ம்	தமாஷாகப்	ேபசிக்
ெகாண் ந்தார்கள்.	-

	

"இந்த	இடத்தில்	உங்கேளா 	ேசர்ந் 	ஒ 	 ப்	ேபாட்ேடா	எ த் க்	ெகாண்டால்
எப்ேபா ம்	அ 	ஒ 	ஞாபகார்த்தமாயி க் ம்"	என் 	தன் ைடய	வி ப்பத்ைத
ெவளியிட்டார்	அய்யாசாமி.

	

"ஓ.	எஸ்!	அ ம்	சரியான	ேயாசைனதான்.	ெஜபர்ஸன்	மண்டபப்	ப களில்	நின்
எ த் க்	ெகாள்ளலாேம!	"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.	-

	

ேலாரிட்டா ம்,	வசந்தா ம்	சற் 	 ரத்தில்	ெசர்ரி	மரங்கைளச்	 ற்றி	விைளயா க்
ெகாண் ந்தார்கள்.

	

ேபாட்ேடா	என்ற ம்	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்	வாயிலி ந்த	ெவற்றிைலச்	சாற்ைறத்
ப்பிவிட் 	வர	ஓ னார்.



	

"ஒய்!	கண்ட	இடத்தில்	ெவற்றிைலையத்	 ப்பக்	 டா .	அெமரிக்காள்	பார்த்தால்
ஏதாவ 	நிைனத் க்	ெகாள்வார்கள்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

"என்ன	நிைனத் க்	ெகாள்ளப்	ேபாகிறார்கள்	ஆரத்தி	 ற்றிக்	ெகாட் யி க்கிற
என் 	எண்ணிக்	ெகாள்வார்கள்"	என்றார்	சாஸ்திரிகள்.

	

மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	எல்ேலா க் ம்	ந நாயகமாக	நின் 	ெகாண்டாள்.	அந்தச்
சீமாட் க் 	இ 	பக்கத்தி ம்	மணப்	ெபண் ம்	மாப்பிள்ைள ம்	நின்றனர்.	ஒ
பக்கம்	சம்பந்தி	வீட்டா ம்,	இன்ெனா 	பக்கம்	ெபண்	வீட்டா ம்	நின்
ெகாண்டனர்.	ஞாபகமாகப்	பிள்ைளக் 	மாமாைவ	அைழத் ப்	பிள்ைளயின்
பக்கத்தில்	நிற்கச்	ெசான்னாள்	மிஸஸ்	ராக்.	மாமா க் 	அதில்	ெராம்பத்	தி ப்தி!
வசந்தா ம்,	ேலாரிட்டா ம்	 க் வின்	பக்கத்தில்	நின்றார்கள்.	 ழந்ைதகள்
கீழ்ப்ப யில்	வரிைசயாக	உட்கார்ந் 	ெகாண்டனர்.

	

"லல்லி ம்	பஞ் ம்	எங்ேக?"	என் 	தி ெரன் 	ஒ 	 ரல்	எ ந்த .

	

"அவர்கள்	இரண் 	ேபைர ம்	ெராம்ப	ேநரமாகேவ	காேணாம்!	எங்காவ
ேஜா யாகக்	ைகேகாத் க்	ெகாண் 	ேபாயி ப்பார்கள்.	வசந்த	காலேமான்ேனா?
என் 	விஷமமாகச்	சிரித்தார்	அம்மாஞ்சி.

	

அதற் ள்	லல்லி ம்,	பஞ் ம்	ெதாைலவில்	நடந் 	வந் 	ெகாண் ப்பைதக்
கண்ட	அய்யாசாமி,	"அேதா	வ கிறார்கேள!"	என்றார்.

	



அவர்கள்	வந்த ம்,	"பஞ்ச்!	அ க் ள்ேள	எங்ேக	ேபாயிட் ங்க?	 ப்ேல	வந்
நில் ங்க"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்,

	

ப்	ேபாட்ேடா	எ த் 	 ந்த ம்	எல்ேலா ம்	காரில்	ஏறி	சம்மர்	ஹ ைஸ
அைடந்தனர்.

	

"சம்பந்தி	வீட்டார்,	ெபண்	வீட்டார்	இவர்கைளத்	தவிர	மற்றவர்கள்	எல்ேலா ம்
இன் 	இரேவ	 றப்பட் ப்	ேபாகிறார்களாம்"	என்றான்.	பஞ் .

	

"ஸாஸ்ட்ரீெஸல்லாம்	 டவா?"	என் 	ேகட்டாள்	மிஸ்ஸ்	ராக்.

	

"ஆமாம்.	அவர்க ம்	 டத்தான்"	என்றான்	பஞ் .

	

"அம்மாஞ்சி,	அப் 	ஸாஸ்ட்ரி,	ஸாம்ஸன்	ஸாஸ்ட்ரி	இவங்க	 	ேப ம்	மட் ம்
நாைளக் ப்	ேபாகட் ம்!	ஆயிரம்	லாஸ்ட்ரீஸ்ேல	யாராவ 	ஒ த்தர்	இந்த	ஜார்ஜ்
ட னிேலேய	பர்மெனண்ட்டாக	இ ந் 	பிள்ைளயார்	ேகாயில்	 ைஜையக்
கவனித் க்	ெகாள்ளட் ம்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்.	-

	

"சரி	ேமடம்.	நான்	அதற் 	ேவண் ய	ஏற்பாட்ைடச்	ெசய் வி கிேறன்"	என்றான்
பஞ் .

	

"ஸாஸ்ட்ரீஸுக்ெகல்லாம்	ஈச்	 	ஹண்ட்ரட்	டாலர்ஸ்	ெகா த் ேவாம்.	அைதத்
தவிர	ஆ க் 	ஒ 	வாட்ச்!	ேபா மா?"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.	–



	

"எேதஷ்டம்னா	இந்த	மாதிரி	மன 	யா க் 	வ ம்!"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.	-	-

	

"இண் யாவின்	ேவதிக்	கல்ச்சைர	ஸாஸ்ட்ரீஸுங்க	தான்
காப்பாத்திக்கிட் க்காங்க.	ேத	ஆர்	ப்ரம்	தி	லாண்ட்	ஆப்	சங்கராச்சார்யா
அவங்கைளெயல்லாம்	நல்லப யா	ெகளரவமா	ைவத் க்ெகாள்ள	ேவண் ய
ெராம்ப	இம்பார்ட்ெடண்ட்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

"ஆகா!	சத்தியமான	வார்த்ைத	!	"	என்றார்	சாம்பசிவ	சாஸ்திரிகள்.

	

"அம்மாஞ்சி	வாட்யார்,	ஸாம்ஸன்	ஸாஸ்ட்ரி,	அப் 	லாஸ்ட்ரி	 ன் 	ேப க் ம்	ஈச்
ெதளஸண்ட்	டாலர்ஸ்,	ஒன்	ரிஸ்ட்	வாட்ச்,	அண்ட்	ஒன்	ஸ் ட்டர்"	என்றாள்	மிஸஸ்
ராக்.

	

சந்ேதாஷ	மி தியால்	அம்	 வ க் ம்	சற் 	ேநரம்	ேபச்ேச	கிளம்பவில்ைல.

	

"அங்க்கிள்	ஸாைமக்	 ப்பி ங்கள்"	என்றாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

அவர்	வந்த ம்,	"உங்க க் 	ஒ 	கார்	ப்ரஸண்ட்	பண்ணியி க்ேகன்"	என்றாள்
மிஸஸ்	ராக்.

	



"எனக்கா?	எனக்ெகதற் 	கார்?"	என் 	ேகட்டார்	பிள்ைளக் 	மாமா.

	

"நீங்க	மன 	ைவக்கேலன்னா	ஷம்பந்தி	ஷண்ைடேய	நடந்தி க்காேத!	ஷம்பந்தி
ஷண்ைட	நடக்கல்ேலன்னா	நா ம்	என்	ப்ரண்ட்ஸும்	ெராம்ப	ஏமாந்
ேபாயி ப்ேபாேம"	என் 	 றி,	மாமாவின்	ைகையக்	 க்கினாள்	மிஸஸ்	ராக்.

	

அ த்தாற்ேபால்	பாப்ஜிைய	அைழத் ,	ைவர	ேமாதிரம்	ஒன் ம்	ரிஸ்ட்	வாட்ச்,
ஒன் ம்	அவ க் ப்	பரிசாகக்	ெகா த் விட் ,	"பாப்ஜி,	உனக் 	நான்	எப்ப
நன்றி	ெசால்வெதன்ேற	ெதரியவில்ைல.	கைடசி	ேநரத்தில்	நீ	டாக்ஸ்
அ ப்பேலன்னா	ஜான்வாசேம	‘டல்’	லாப்	ேபாயி க் ம்"	என் 	அவன்	 கில்	ஒ
‘ெஷாட் ’	ெகா த்தாள்.

	

"பஞ் க் 	என்ன	ெகா க்கப்	ேபாறீங்க?"	என் 	ேகட்டார்	அய்யாசாமி.

	

"பஞ்ச் க் 	நான்	ஒண் ம்	ெகா க்கப்	ேபாறதில்ேல.	தாங்க்ஸ்	 டச்	ெசால்லப்
ேபாறதில்ைல"	என் 	 றியேபா 	உணர்ச்சிப்	ெப க்கில்	அந்தச்	சீமாட் யின	் ரல்
கரகரத்த .

	

"லல்லி!	உனக் ம்	நான்	ஏ ம்	ெகா க்கப்	ேபாவதில்ைல"	என் 	 றிய	மிஸஸ்	ராக,்
"பஞ்ச்!	இந்தா	இவைள	உனக் ப்	பரிசாக ம்,	லல்லிக் 	உன்ைனப்	பரிசாக ம்
ெகா க்கப்	ேபாகிேறன்.	உங்கள்	இ வ க் ம்	அ த்த,	ேம	மாதம்	பால்காட் ல்
தி மணம்	நடக் ம்.	நாேன	ேநரில்	வந் 	அைத	நடத்தி	ைவக்கப்	ேபாகிேறன்"
என் 	இ வர்	ைககைள ம்	ேசர்த் 	ைவத்தாள்.

	

வாஷிங்டன்	விமான	 டம்.



	

மணப்ெபண்	 க் ,	மணமகன்	ராஜா,	பஞ் ,	லல்லி,	பாப்ஜி,	அப்யாசாமி	ஐயர்,
அம்மாஞ்சி,	சாஸ்திரிகள்,	மாமா,	பாட் ,	அத்ைத	எல்ேலா ம்	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லரிடம்	வந் 	ஒவ்ெவா வராக	விைட	ெபற் க	்ெகாண் ந்தனர்.	மிஸஸ்
ராக்ஃெபல்லர்	ெபாங்கி	வந்த	கண்ணீைரத் ைடத் க்	ெகாண்ேட,	"உங்கைள
ெயல்லாம்	விட் ப்	பிரியேவ	மனமில்ைல.	நீங்க	எல்ேலா ேம	என்னிடம்	ெராம்ப
அன்ேபா 	பழகிக்	ெகாண் ந்தீர்கள்.	உங்கைளெயல்லாம்	ம ப ம்	எப்ேபா
பார்க்கப்	ேபாகிேறேனா?”	என்றாள்.

	

"அதற்ெகன்ன?	சீக்கிரேம	ரிஷிபஞ்சமி	விரதம்	எ த் க்	ெகாள் ங்கள்.	நாங்கள்
எல்ேலா ம்	வந் 	நடத்தி	ைவக்கிேறாம்"	என்றார்	அம்மாஞ்சி.

	

அத்ைத ம்,	பாட் ம்	கட் ச்	சாத	 ட்ைட டன்	விமானத்ைத	ேநாக்கி	நடந்தனர்.	-

	

மணப்ெபண்	 க்மிணி	கலங்கிய	கண்க டன்	ராக்ஃெபல்லர்	மாமிக் 	நமஸ்காரம்
ெசய்தாள்.

	

"அழக்	 டா ;	ஸ்ைமல்	பண்ண ம்.	ெதரிஞ் தா?	அ க்க 	ெலட்டர்	ேபாட் கிட்
இ .	ெநக்ஸ்ட்	இயர்	நான்	இண் யா க் 	வரப்ேபா	உன்ைன	‘ேபபி’ேயா
பார்க்க ம்"	என் 	ெசல்லமாக	அவள்	கன்னத்ைதக்	கிள்ளி	விைட
ெகா த்த ப்பினாள்	ராக.்

	

எல்ேலா ம்	ராக்ஃெபல்லர்	மாமிக் க	்ைக ப்பி	நமஸ்காரம்	ெசய் விட் ப்	ேபாய்
விமானத்தில்	ஏறிக்	ெகாண்டனர்.	விமானம்	ேமல்	ேநாக்கிப்	பறக்கத்	ெதாடங்கிய .
மிஸஸ்	ராக்ஃெபல்லர்	அந்த	விமானத்ைதேய	பார்த்தவண்ணம்	ைககைள	ஆட் க்
ெகாண் ந்தாள்.	அந்தச்	சீமாட் யின்	கண்களில்	பனித்	திைரயிட்ட .



	

பம்.

==============

	

	

	

	

	



��������	��������	�������

வாஷிங்டனில்	தி மணம்

விசிறி	வாைழ

வழிப்ேபாக்கன்

வடம்	பி க்க	வாங்க,	ஜப்பா க்

ேகரக்டர்

பைழய	கணக்

தி க் றள்	கைதகள்

ேகாமகளின்	காதல்

இங்ேக	ேபாயி க்கிறீர்களா?

தாய்லாந்

சாவியின்	கட் ைரகள்

சாவின்	நைகச் ைவக்கைதகள்

ஆப்பிள்	பசி

நான்	கண்ட	நா 	நா கள்

நவகாளி	யாத்திைர

சிவகாமியின்	ெசல்வன்
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